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طدداصالطلدد  ااحصالاميثدد صصCulture"" "الثقافدد "يعددمصطلدد   ص

ص"الاضدددددا  "نسدددددوكايصا ثكدددددطاصطددددداصيصددددد   ص صطع دددددا ص طلددددد   ص

‟Civilization” ،ال  دو ص"إالصأنصاألصلصال غويصلك ط صالثقاف صيع د: ص

"العق :صعاصططيقصال م يبصاال ع كم
)1(

.صاحكثصأنصالاضا  صتطثلص دلص

اإلنسدانصطظهطصطاصطظاهطصاإلن اجصالوشطييصطاديصأاصأد :يصن كج صتفاعدلص

 لصطاصيادمدص" إذاصيطكاصأنصتفهمصاص الحاص أهناص"الثقاف "طعص كئ هيصفإنص

"س وكصاإلنسانصاططقصطعكش هصاتفاع هصطعصالوكئ 
) 2(

ص.

هذايصايعمصال  اجصالاضا يصلطج طعصطمي  صيثطبيصط   قاصل كوياص

 عم صالثقا يصايقلمص هصالع ومصاالف ونصااآلدابص)شعطًاصانثطًا(صاغكطهايص

خددالمصطدداصيعددطصص العلددطصالجدداه :صالثددا صاذلدد ص
(3)

يصاح دددصدخددومص

صاإلسالم.ص

                                                                        

يصال وعدد صالثالثدد يصالددمطاميصطوددادعصع ددمصاالع طددا (صتفلددك كايصانظددط صل فدد:يصط عددمصإ ددطاهكميص1)

 م.ص0212-هد1341

 .02-20يصصطوادعصع مصاالع طا (صل ف:يص0)

اهدد:صالفددل صال دد:صحددمدهاص عدد صالودداحثكاص صحددمادصطا دد صاخطسددكاصعاطدداص وددلصالوعثدد صال وويدد صص(4)

صالشطيف .ص
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اي طثلصاإلطا صالعامصلطشك  صالواثص صد اس صعانبصطاصعواندبص

هددذاصال  دداجصالاضددا يصاهددوصال  دداجصالفكددطييصاالددذيص ددانصيطثددلص قافدد ص

شددفوي صط ماالدد صطدداصعكددلصإلدددصعكددليصالددمصيددمانصإالص عددمصهنايدد صالعلددطص

يقلصعاص طنصطاصالزطان.صاه داكصإشدكالك صأخدطييصالجاه :صالثا ص طاصالص

ه:صشكو ص ع صاآل اءصحومصعممص فاي صالطع كداحصاأل طيد صالمالد صع ددص

هذاصالسوقيصن كج صلق  صأعطامصالافطصاال  قكبص صطمي  صيثطبيصالعلصطداص

"عودمصالقدمااصاألنلدا يص"أشا صإلكدهصاألسد اذصالدم  و 
خكدطصدلكدلص ،)1 (

عطوطك صهذ صالاال ص صط  قد صالاجدا يصإالصصع :صهذاصاألطط.صا الطغمصطا

أنهصيطصمصلطمي  صيثدطبصالسدوقص صهدذاصالطضدطا يصاهدوصطداصسدوصصيدما ص

صحولهصالواث.

إنصالهمصصطاصالواثصهوصإ دطا ص عد صالجواندبصالط طكدز صل   داجص

الاضا يصلطج طعصطمي  صيثطبيصااالس مالمص هصع دصاعودص عماص قافكداص

ي  ظطصإشطا  صعميم صت  قصعقالهيصاتو غصص ولصاإلسالميصاإنص ق:صطاماداًص

ص هصذ ا صعالك يصهذ صاإلشطا  صه:صاإلسالم.

                                                                        

-هدددص1302يصالطمي دد يص  ددابصالط هددليص5يصطآ ددا صالطمي دد صالط ددو  (صاألنلددا ييصعوددمصالقددماايص1)

 م.1111
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ص:يقعص صعز كاص  كسككا لقمص انصطط زصالثقاف صالعط ك ص ولصاإلسالم

األامص صع وبصالجزيط صالعط ك يصاي طثلص صالططال صالج و ك يصاالثدا ص

عغطافكددد ص صالاجددا صاطط زهدداصطمي دد صيثدددطبيصاذلدد صلددك صألسددوابص

صفاسبيص لصالعواطلصأخطىصتجا ي صاا  لادي .

صص طاو ياص  كسككايما صالواثصحومصاطاصهذاصالط   قيص 

يصالمحوو األال: األالمم توولحألالحةوولاتمأللمديموويألتبت وومألت وو  

صاتطتكزصع دصدعا مص الث 

ص صالوكئ صاخلا  صالطكان.ااًلصأ

صا صطوا فصالسكان. انكًص

 ا صالعقكم . الثًص

صطاصحكث ص،التحألالحيلةألال ملفيمأليفألت   المح األال ليناألت

صتع كطك .- صههو ص كوتاحصدي ك أااًلص

صا صههو صحط  صشعطي صط طكز . انكًص

صا صههو ص ع صطالط صالفاصالطعطا يص)اآلطام(.ص الثًص

ص

ص
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ص

ص

 وصددفهاصطط ددزًاصحضددا ي صط ددذصأهطكدد صخاصدد ص  سددومصط  قدد صيثددطبصا

لصلا لهاصالطكانك يصاهذاصأديصإلدصاعودصال جطعاحصأ ممصالعلو يصنظطًاص

ص.السكانك يصاان شا صأنش  صالز اع صاالطع:ص صأ عاءصط فط  

يعدودصتا يصهداصص:ال دصالك مانكد ص دمصالطعك كد ي-يصالوا  كد ال قوشصاتمم

إلدددصحقددا قصص وددلصالطددكالديصالسدداداصاالطا ددعصكاع دددصاأل عدد صإلدددصالقددطن

ص؛خدالمصالعلدو صالقميطد ص"يثدطب"طمي  صأ صتا يصك صطفكم ص صت وعصتا يخصنش

سد ك انصفكهداصاتفاعدلصسدكاهناصطدعص كئد هميصدل داصع ددصالفه:صتشكطصإلدص ممصا

يص"يثدطب"صتغ د:صعودامصااديدانصطمي د ص:ال دصيذل ص ثط صالطسدومصاللدصطي 

اتجطدعصصاإلسدالميتاطلص سوطاحصيعودص عضهاصإلدصعلدو صطداص ودلصحكثص

طا سد هص افد صاألنشد  ص صالطمي د صاإلنسدانصاطفكدطصص صطا واهاصع دصت دو 

ص.ط ذصأ ممصعلو ها

طددعصشددواهمصصيالطاايدداحصال ا يصكدد صل طلدداد صالعط كدد صاع ددمصطقا ندد 

سد ك انصالع دص دممصاص   اهطاصتؤ مصيطك شفاحصالم اساحصاآل ا ي صالاميث 

ع طاعكد ص دا   صا  لدادي صااتودوأحصطكاند صصايثطبيصاتممصع ددصأهندصطمي  ص 
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وددلصالطددكالديصططدداصعع هدداصطلددم صعددذبصل ع لددطص صداألالددصخددالمصاأللددف

تشدكطصإلكدهصطع كداحصالطلداد صالعط كد صصالوشطيصع دصطدطصالعلدو يصاهدذاصطدا

تصدذحصطداصاتؤ مصأنصعمدًاصطداصالقوا دلصصحكثص؛يثطبصطمي  صالصاص ص  ا يخ

ا ال ددال:صتعددمصيثددطبصإحددمىصأهددمصطددمنصشددطامصغددطبصيصيثددطبصطوط دد صلهددا

تجا ياصا قافكاص صفل صطاص ولصاإلسدالميصاطط زًاصصيالط اضط صالجزيط صالعط ك 

اأنصطدداصعثددطصع كددهصح دددصاآلنصطدداصآ ددا صيددممصع دددصالعطددقصال ددا يص:صاالوعددمص

الاضا يصلهذ صالوقع صالطقمس 
)1(

ص.صص

فددإنصصاإلسددالمييثددطبص اخددطًاص صفددل صطدداص وددلصطمي دد صاإذاص ددانصتددا يخص

 دمصحول هداصطمي د ص دالطفهومصالاضدا ييصطدعصأنصعدذا صصصهجط صالطسدومص

سددوقصالوعثد صال وويد ص طئدداحصصالدذيهدذ صالاضدا  ص اسدص ص صعطددقصال دا يخص

اهللصصأ ططددهصالددذيأنددهصهددوصالطج طددعصصيي طكددزصطج طددعصيثددطبيصحكددثصالسدد كا

ع هدددادص صنشدددطهاصالا اصملسو هيلع هللا ىلص العظدددكمصالصاتطددد يصانوكهددداص  اح ضدددانصالطسدددال

اصاهللصأاخمط هاصإلدص صاأل ض.صلهاص نصطكَّ

ص

                                                                        

المبت مأل)ت   (ألعلىألط قألالم افلألاليدلاتمألالمبتممألتو ألنشأةأل"انظطيصتفلك كا صالس ا يص حط يص(1) 

يصنما صطلاد صتا يخصالطمي  صالط دو  ص طعايد ص طسد:صاألطكدطص"خال ألال م شأل:الكيلبلحألالمبتمم

 .440ص-011هديصصص1344س طانص الجاطع صاإلسالطك يصالطمي  صالط و  يصالطج مصالثالثيص
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ص

ص

 : البيئة وخصائص املكان: أواًل

صفكطاص صنوعزها صخلا  ي ص عم  صيثطبص ولصاإلسالم تطكزصطو عصطمي  

صي : 

اعودهددداصاسددد صط  قددد ص سدددو ك صطااطددد ص الجودددامصطددداصعوانوهددداص -

لالسد قطا صالطص  ف يصافطصلهاصحطايد صطوكعكد صاط اخداصآط داصاطال طد ص

صاال اضط.

افط صطوا دهاصالطا ك صاعود صتط  هاصاطال طد صط اخهداصل ز اعد يصأدحص -

إلدصان شا صالطس ااحصالصضطاءيصاأصوامصطا د صإلطدمادص وافدلص

العطبصال جا ي ص الطاءصاالزادصططاصساعمصع ددص يداد صعدمدصال دا حكاص

إلكها
(1)

ص.

                                                                        

الطو ددعصالجغددطا صااسددلتكجك ص"صاطددميخددوع :يصطلدد فدصطمصانظددط صالطايثدد:يصطاطددمصأحطددص(1)

الوكئ صااالنسدانيصالطمي د صالط دو  يصنداديصالطمي د صالط دو  صاألد د:يص–يصالطمي  صالط و  ص"الطكان

ص.11صصصصم1311/1111
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تعددمصطمي دد صيثددطبصإحددمىصالطا دداحصالط كسددك صع دددصططيددقصالوصددو ص -

ال جددا يصالقددميميصططدداصسدداعمصع دددص كددامصحط دد صتجا يدد صاإ اطدد ص

األسواقصاتسويقصالط  جاحيصططاصأدىصإلددص ااجصا  لداديص صهدذ ص

الطا  صال جا ي ص
(1)

صصص.

ألأسملءألتبت مألت   ألقبلألاإلسالمأل:دالالتهلألالحةلاتما

صأاصصصصص صسكاسك ي صدالالحصإطا صعاط  ص لف  صالطمن صأسطاء حكثصتاطل

طوكعك يصأاصدي ك يصا مصتوفطحصهذ صالمالالحصل طمي  صطاصخالمصأسطا ها؛ص

إلكهاص ال  صصفقمصعطصصل طمي  ص ولصاالسالميصاع مصهجط صالطسومصالكطيم

أسطاءيصه:صع دصال وال:
) 2(

ص 

 (.1دص)الجمامص  مصيصط ذصحوال:صالقطنصالساداص ولصالطكال"يثطب" .1

 (.0يصط ذصحوال:صالقطنصالثالثصالطكالديص)الجمامص  مص"الطمي  " .0

                                                                        

عدداصطددطقصال جددا  صال يدد صص؛صا ددذاصتفلددك كاص421-420يصص"نشددأ صطمي دد ص)يثددطب("(صالسدد ا يص(1

اهللصالع :يصالوضعصاال  لاديص صالجزيط صالعط ك ص صالفل صطداصيصانظط صال عكميصنو  صعومصالط كسك 

صال وع صاألالديصدا صالشواصيصالطيداضصالقطنصالثالثص ولصالطكالدصاح دصالقطنصالثالثصالطكالديي

ص.ص002-002ميصص1110ص/ده1310

مألأسوملءألالمبت و"(صعاصأسطاءصالطمي  ص ولصاإلسالميصانظطصتفلدكال صشدهابصالدميايصتاكد صطاطدميص0)

يصنددما ص طسدد:صاألطكددطصسدد طانصلم اسدداحصتددا يخصالطمي دد صالط ددو  ص":نع تهوولأليفألالعهووبألالمووبت 

 .035-115يصصصده1344 الجاطع صاإلسالطك يصالطج مصاألاميص
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ص)الجمامص"طكو /طا  " .4 صالطكالدي صالصاط  صالقطن صحوال: صط ذ صي

ص(.4  م

أل(1الدب: ألاق أل)

ألالمع يأليفألالع بيمألاالشيملقألاللفظيألاالس 

أ طب/ص

صيثطب

ص<أتطبصص<اتطيووص)أ ادي/ ا  :(ص

صأ طب

صيثطبص< يلبص<صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ص< Lathrippa/Lathrippe 

 )الْ طيواص/صال طيَبص)يونا 

ص ] = ب [ ا ط <ص]ب [اتطص<

صاسلاح

ص=صحجا  صحط ص ك ص"الْثطب"

ص

 (2الدب: ألاق أل)

ألالمع يأليفألالع بيمألاالشيملقألاللفظيألاالس 

صالطمي  ص<طمي  اص <طمي اص)آ اط:(صصالطمي  

"polis")  صص)يونا

صالاط:ص/صالالاص)لغ (ص<ص

  ددددم ص وكددددط صالاجددددمصنسددددوكاصص<ص

ص)اص الحا(

أل(3الدب: ألاق أل)ألأل

 الع بيمألالي نلنيمألالكلدتمألالك علنيمألاآلاتيم

صاالسم 

صطصبص 

صاللف  

صطصيصب

صالفعل 

Tb tabumصήص

ص

صطا  /طْكب

صطا ب/طكب

 ي ب/ي كب
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صيصطصب

ص

 

 صنقشص  بص الص صال و :صطداصعودلصأمصص"يثطب"ا مصا دحصتسطك ص

(يصيعددودصإلدددصالقددطنصالثددا صالطددكالدييصاتكطدداص124عذايددذصياطددلص  ددمص)

أامصال قدوشصال و كد صالطك شدف صح ددصاآلنصص–ع دصطاصيوماص–أهطك هص ص ونهص

يصاتطمناص ملكلصعميمصطاصال قوشصال و ك صعداصيثدطبصالطكدانص"يثطب"تذ طص

االطمي  ص
(1)

ص.ص

 صالك ا ددداحصالكالسدددككك يصفقدددمصذ دددطحص صعغطافكددد صص"يثدددطب"أطددداص

   كطددددوا
(2)

ص""Ithrippa Yathrippaحددددوال:صالقددددطنصالثددددا صق.مصص

 صالقددطنصص"اصددك فانوا")يثطيوا/ا طيودا(يص طدداصاصددفهاصالطدؤ زصالوكزن دد:ص

"طمي د صيثدطب"صأييص" Yathrippeص”Polisالساداصالطدكالدييص دد
(3)

يص طداص

ص"Lathrippaص"عطفمصلمىصالكونانصاالطاطانصأيضاص اسم
(4)

ص.ص

                                                                        

الدددذيبيصسددد كطانصعودددمصالدددطحطايصنقدددوشصالاجدددطصال و كددد يصطك وددد صالط ددد صفهدددمصالوط كددد يصص(1)

 .121يصصصص1111/ص1311الطياض

(2) Ptolemy, Geography, Book VI, translated and edited by Edward L. 
Stevenson, New York, 1932, p.139. 

أل .021صصتلاتخألشبهألالدزت ة،ألصال يص (4)

(4) Smith, W, Greek and Roman Geography, I, London 1894,p.1165 
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يصا ددمصذ طهدداصالشدداعطص"طمي دد "يص""polis"اتع دد:صالك طدد صالكونانكدد ص

ط دذصالقدطنصال اسدعصق.ميصا دانصيقلدمصمداصالطفهدومصص"هدوطكطاا"الكوندا ص

الطكا يصدانصالطفهومصالسكاس:ص
(1)

ص.ص

ع دددصاسدد كطامصال ددا عصالطددم صل طج طددعصص"الطمي دد "اتددممصتسددطك ص

الكثط :
(2)

يصاالقطآنصالكطيمصيس عطلصهذ صالك ط ص)الطمي  (ص صالفل صالطككد ص

 اع وا هاصاسمصعد  يصايسد عط هاص صالفدل صالطمنكد صل ماللد صع ددصالطمي د ص

 دا عصحكاتهص عمصالهجط يصتأ كماصع ددصاسد كطامصالصملسو هيلع هللا ىلصال :صعاشصفكهاصال و:صص

ص"صملسو هيلع هللا ىلصطمي د ص سدومصاهللص"ماصعطفدمصأيضداص ددصصملسو هيلع هللا ىلص الطم .صالطاصنزمصالطسوم

ص صاإلسالم
(3)

  دو ص سدومصاهللصص"الطمي د صالطضداء "يصأاصالطمي  صالط و  صأيص

صملسو هيلع هللا ىلص
(4)

الطسدد  م صإلدددصالقددطآنص-.ص طدداص انددمصتوعكهدداحصالطسددومصالكددطيمص

يصتأ كدماص"يثدطب" ودميلصعداصتسدطك هاصص"الطمي د "ت اا صإلدصاسمصص–الكطيم

                                                                        

(1) Liddell G.- Schott R., Greek. English Lexicon, Oxford University 
Press (2001), p.570.                               

 .020يصصصتلاتخألشبهألالدزت ة(صصال يصعومصالعزيزيص0)

ص.021-020صصصتلاتخألشبهألالدزت ة،(صصال يص4)

يصلقداءص"اسو ألالمبت ومألالم و اةأليفألت سو عمأل):تكيبيوبتل(ص"العقو:يصايطداصاحطدمي (صتفلك كايصأنظط 3)

 .03-ص32يصص0212هد/ص1341العاشطيصالطياضصالجطعك صال ا يصك صالسعودي ص



                   
 

 البعد الثقايف جملتمع مدينة يثرب قبل اإلسالم 831

لالسدد قطا صاال طددمنصااحددم صالجطاعدد صاطقددطصالسدد   يصاطفا  دد صالددطاحص

األعطا ك صاال ومي
ص.)1 (

ع مصالعطبص ولصاإلسالميصهد:صالوحدم صالسكاسدك يصص"الطمي  "لمصتكاص

لطواط دد صيصي لددهطصأفطادهدداص ص وتقدد صاpolis طدداص ددانصالاددامصع ددمصالكونددانص

ل طمي  صفق يصدانصأيصاع وا صلالن طاءصالقو :يص لص انمصالقوك د صهد:صالطعد ص

عدداصهددذ صالوحددم يصيددطتو صأفطادهدداص طا  دد صال سددبيصطثددلص ددطيشصا  وهندداص

الطص  فددد ص صطكددد يصا قكدددفصا  وهنددداص صال دددا فيصااألااصاالصدددز جص

 دمصعطفدواص.صا مصطاصيدطىصأنصالعدطبص(0)االقوا لصالكهودي صالطص  ف ص صيثطبص

طع دصالشعبصاالقوك  ص ولصاإلسالميصاتطثدلص صالطمي د ص لدف صخاصد يصاأنص

يصتكدوياصاألطد صصملسو هيلع هللا ىلص الطمي  ص عمصالهجدط يص دمص دمأحص فعدلصالطسدومصالكدطيم

دالد صالطمي د .صصصاتشككلصالمال صطاصهذ صالشعوبصاالقوا دليصفكاندمصأطد ص 

اص ص  دو  صعدم صإعدطاءاحيص دانصلهداصشدأهنصملسو هيلع هللا ىلصالطسدومصصصاع طماىفصالطمي  يص

                                                                        

يصدطشدقيصالي ظيملحألاالجيملعيمأل:االقيصلدتمأليفألالمبت مأليفألالم نألال: ألالهد ي(صنجطانصياسكايص1)

 .ص42يصص0223

يصدا صالفكددطصتكوومأل:المبت وومأليفألالدل ليوومأل:عصوو ألال سوو  (صنقددالصعددا صالشددطيفيصأحطددمصإ ددطاهكميص0)

 .ص45-43العط :يصصص
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اتطسددكخصفكددط صاألطدد يصااإلعددالنصعدداصطكالدهددايصافددقصعال  هدداص العقكددم ص

الجميم ص
(1)

ص.ص

يثددطبصتعددمصنطوذعدداصلطثددلصهددذ صال  ظكطدداحصطمي دد صنصأاطدداصه دداصنددطىص

ع طاعكدد صاالسكاسددك يصاال دد:صتع طددمصع دددصالقوك دد صأاصال سددبصاالعلددوك يصالا

صصصاإلسالم.اأهناص انمصلهاصطكطا اصشطعكاص عمص

ص

 ثانيا: طوائف السكان:

طددداصالكهدددودصااألااص-ع ددددصاخ الفهدددا-شدددك مصطوا دددفصالسدددكان

االصز جيصاغكطهمصطاص  ونصالعطبيصاطاصعاءااص هصطاصتأ كطاحص قافكد صطداص

طواط همصاألص ك يصهككلصالثقاف صالطا ك ص صطمي د صيثدطبيصحكدثصتعطضدمص

تعدمدحصلهجطاحص شطي ص غكطهاصطاصط اطقصالجزيط صالعط ك ص ولصاإلسالميصا

طوا ددفصسددكاهنايصالددمصيجددمصال سددا ونصلددميهميصإالصأنصيجع ددواصطدداصأ ددمطهاص

ذاحصاللددوغ صشددوهصأسدد و ي يص طدداصأشددا ااصإلدددص  ددونصص"العطددالكق"طا فدد ص

ط أخط صه مص قاياهاصخا جصيثدطبيصح ددصالعلدطصالجداه :صالثدا يصافدا حص

ص الشهط صأ ثطصط هاص وا لصذاحصأصومص ا انك صاخ   دمص العمنانكد يصا قكدم

                                                                        

 .001-000يصصالي ظيملح(صنجطانصياسكايص1)
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ط هاصطوا فصاألااصاالصز جص و وهنايصعاءااصيثطبص عمصهجطهتمصإ طصسدكلص

العطميصالذيصن صع كد صالقدطآنصالكدطيميصلكشدا  واصالقوا دلصالكهوديد صالاكدا ص

ااالس قطا ص صهذ صالواح صالز اعك 
صصص.(1)

ألاليه دا .1

ا دصلددميصاإلخوددا يكاص اايدداحصعميددم ص صتو كددمصهجددط صالكهددودصإلدد:ص

مصفكهايصا مصأخذااص ااياهتمصهذ صطاصالكهودصأنفسدهميصطمي  صيثطبصااس ك اهن

اططاصدخلصط همص صاإلسالمص
(2)

ص.ص

إنصاخدد الصصالطاايدداحصحددومص طدداصنددزامصالكهددودصأ ضصيثددطبيص  طدداص

يكونصططععهصتعدمدصهجدطاهتمص شدكلصط  دا عصط دذصط  دعصاأللدفصاألامص ودلص

ؤيدمصالدطأيصالطكالديصاح دص طانصالطكالدصاألالدديصإالصأنصاألدلد صال ا يصكد صت

القا لص أنصاعودصالكهودص صيثطبصإنطاصيطععصإلدصالقطنكاصاألامصاالثدا ص عدمص

الطكالدص
(3)

ص.

                                                                        

 .ص021-021صصتلاتخألشبهألالدزت ة،أل(صصال يص1)

حو  ألحطدمصطاطدوديصأ.صصتفلك كايصانظط صصدا ونيص012-021صصتلاتخألشبهألالدزت ة،أل(صصال يص(0

يصطج دد ص  كدد صاآلدابيصالطج ددمصالثددا صااأل  عددكايصعاطعدد صتووأاتخألدخوو  ألاليهوو دألبووالدألالحدوول 

ص.034-024يصصص1113/1115اإلسك م ي يص

ال وعد صاألالدديصدا صالوشدكطصل  شدطصاال و يدعيصعطدانصصتبت مألت   ألقبلألاإلسوالم،غضوانصياسكايصص(4)

 .05يصصص1114
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أ اطمصالقوا لصالكهودي صالطهاعط ص صط  ق صيثطبصع دصهكئد صعالكداحص

يص وكدط صط فلد  ص صأحكداءصخاصد يصا ددانصأشدهطهمص  دوص ك قدا صا  دوصال ضددكط

مصط  هددصعسدطصااديص  ادانصططداصي د:صنزلواصع دا  وص طيظ يصصنزلواص العالك ي

صا انصيعكشص ص  فهاصالو ونصاالعشدا طصالكهوديد صاللدغكط العالك يص
(1)

يصطثدلص

  وص اميصا  وصطاسك يصا  وص ع و يصا  وص عو ايصاغكطهاصططاص دانواصيقكطدونص

 صضواح:صطمي  صيثطبص
(2)

صص.

طدامصا دطىيصعاشدواصفكهداصآالكاصالكهوديصطعصطاص دانصلهدمصطداص دال صا

لمصي طك واصطاص س صنفوذهمصاس  اهنمصع ددصاأل ضدكاصصيط ك  كاصطس ق كا

نشداءصططالد صاحكوطداحصإال :صأنشأااصطس وط اهتمصفكهايصالمصي طك دواصطداص

ياكطهاصحكامصيهوديص لص انواصطس ق كاص صحطاي صسداداحصالقوا دليصيدؤدانص

لهمصإتاا ص ص لصعامصطقا لصحطداي همصلهدمصادفداعهمصعد همصاط دعصاألعدطابص

االفاحصطعهميصفكانصلكلص عكمص طاصال عميصع كهم.صا مصلجأااصإلدصعقمصال

صيهوديصح كفصطاصاألعطابصاطاص ؤساءصالعطبصالط اضطيا
(3)

ص.

                                                                        

تكوومأل؛صالشددطيفيص12-13ميصصص1100يصالقدداهط صتوولاتخألاليهوو دأليفألبووالدألالعوو  (صالف سددونيص1)

 .402-411يصص:المبت م

 .13-14يصصتبت مألت   (صغضوانيص0)

 .102-105يصصتبت مألت   (صنقالصعا صغضوانيص4)
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ع طددداع:صالااص:ا دددمص دددانصالكهدددودصيصضدددعونص صنظددداطهمصالسكاسددد

طفدطاضصع دكهمصأداؤ ص ص ددلص لطؤسدا همصاسداداهتميصيدمفعونصلهدمصطداصهددو

الطدداصصياآلطددامصاالالددونصااأل ضصسدد  .صاهددؤالءصالسدداد صهددمصأصددااب

ا دمصصيسد غاللهصلهداايش غلص صاأل ضصتسدميمصطداصع كدهصللداحوهاص صطقا دلص

ع  ددواصع ايدد صخاصدد ص ز اعدد صال صكددل.صالطدداص انددمصاأل ضددونصالطز اعدد صا

طامصاالالونيصياطكهاصحطاسهاصاالطشد غ ونصمداصآلااسع يص انمصخا جصا

فقددمص انددمصطعطضدد صلهجددومصاأطدداص صأيددامصالغددزاصاالاددطابيصصيأيددامص ططهتددا

اهذاصطاص دانصيعدطضصأعظدمصغ د صالكهدودصل ص دطيصالهدذاصشدقصصيالطهاعطكا

صقدهييهنا حصطقااط همصحكاصأططصالطسومص ق عصال صدلصاتاطااصع كهمص ثكطًاي

صاأخذااصي  طسونصط هصا فصذل 
(1)

ص.

ع دمصههدو صاإلسدالمصع ددصصطمي  صيثطبالكهودص صصاع طادا انصعّلصصصصص

ال جا  يصاطعاطا صالط اصاالز  يصا ع صأنوا صاللد اع  ص اللدكاغ يصاتط كد ص

الطاشك صاالمعاجيصاصكمصاألسطاكص صأعدال:صالاجدا صع ددصسداحلصالوادطص

تجددا ص ددالو  صا ددال صاالشددعكطصاالصطددطيصا ددانواصإلااشدد هطااص اصياألحطددط

                                                                        

 .102-105يصصتبت مألت   (صنقالصعا صغضوانيص1)
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 دالطهايصيدطهاصالطشدلانصا دانواصيوكعدونصصييج وونصالصططصطاص دالدصالشدام

هلكإ ع صأط ع همصع مهمصلكس مي واصط همصطاصيا اعونص
صص.)1(

خ لداصصاماصالكهوديصال سكجصاهدوصطداصصاش غلاطاصالل اعاحصال :ص

خ  صماص  وص ك قا يصاالاماد يصاهد:صانسا همصع دصاأل ثطيصااللكاغ صا مص

صت ايزد اهناصايطاهناصطاصالاطصصالططقوصينفصط هاصالعطبأص اع صي
(2)

. 

ألال:سأل:الخزاجا .2

 انصأ ط صطاصعاا صالكهودصطاصالقوا لصالعط ك يص  دوص ك د صطداصغسدانيصصصص

اهددمصاألااصاالصددز جيصاغ وددوهمصع كهدداصاع دددصحلددوهنايصا ددانصاألااص

األ دصصاالصز جصطاص وا ل
(3)

طوقداص-يصال :صنزحمصطاصالكطايصإ طصسكلصالعطمص

صيثدطبصع دمطاصهتدممصسدمصطدأ بصانزلدوا-لطااي صاإلخوا يكا
(4)

صصصصصيصاألطدطصالدذي

يصألنصسمصطأ بصإنطداصهتدممصعدم صطدطاحصالصيطكاصتاميمص ط هص سهول يصذل 

خددالمصالفددل صال وي دد صال دد:صطضددمصط ددذصتشددككم ص صط  لددفصالقددطنصالسددا عص

                                                                        

 .ص2/545يصجالمفصل(صنقالصعا صع :يص1)

 ص.11-11يصصتلاتخألاليه د.صالف سونيص101يصصتبت مألت   (صنقالصعا صغضوانيص0)

 .444؛صالشطيفيصطك صاالطمي  يصص1/402السطهودييصافاءصالوفايصص(4)

/ص1يص:فولءألال فولكلصالعطمصاهتممصسمصطأ بيصااآل اءصال :ص ك دمصفكدهيصانظدط صالسدطهودييص(صعاصس3)

طدديصص0223اإلسدك م ي صصدااسلحأليفألتلاتخألالع  ألالمبت ،.صصطهطانيصطاطمص كوط:يص421-411

 .351-355ص
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ميص534ق.ميصا  طاصالثاطاصق.ميصا كاصآخدطصطدط صأصد  صفكهداصالسدمص صعدامص

يصاص"Glaser 618"نلد:صصأيصطوقداصلطداصعداءص ط د صسدوص"أ طهد "ع دصأيدامص

CIH451""
(1)

؛صاطاص مصفإنهصيلعبصأنصن قودلصالقدوميص دأنصعطكدعصالو دونص

األ دي يص مصهاعطحصإلدصشطامصالجزيط صالعط ك ص سوبصاهنكدا صالسدمصاحدم يص

اإنهصلطاصالطا طلصأنصتكونصه اكصأسوابصأخطىصتعاانمصطدعصسدكلصالعدطميص

دصاأل عدداءصالو ددونصإلدددصتددطكصاط هدداصطهدداعط صإلددااضدد طحص عدد صهددذ ص

ال ا ك 
(2)

ص.

ا مصنزلدمص  دونصاألااص األطدا اصالصلدو صالغ كد ص الز اعد يصحكدثص

ا  ااءص دالعوال:يصاهدمصصنزلواص الاط صالشط ك صا واءيصاط  قدصااديص انوناء

 ذل صيكونونص مصعاا ااص  :ص طيظ صا  :صال ضكطيص ك طاصاسد قطصالصدز جص ص

ط اطقصأ لصخلو  ص صاس صطمي  صيثطبيصاه:صط اطقص عكدم صعداصاألاديد يص

صال :صتج بصالصلبصاالطخاءيصايكونونص ذل ص مصعاا ااص  د:ص ك قدا 
(3)

.ص

القددمص ددانصلهددذاصالجددوا صأ ددطص وكددطص صالعال دداحصالسكاسددك صااال  لددادي ص

ااالع طاعك ص كاصالكهودصطاصعه يصا دكاصالعدطبص عضدهمصا عد صطداصعهد ص

                                                                        

 .351؛صطهطانيصد اساحيصص22-25صصتلاتخألشبهألالدزت ة،أل(صانظط صصال يص1)

 .121يصصتبت مألت   ؛صغضوانيص53-54يصصاليه دتلاتخأل(صالف سونيص0)

 .443-444(صالشطيفيصطك صاالطمي  يصص4)
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ص ددانصسددكاهنايأخددطى.صاع ددمطاصعدداءصاألااصاالصددز جصإلدد:صطمي دد صيثددطبيص

مصا اند؛صاأل اضد:صسد ثطا الصأليميصالعاط  احاع صإل:صص صياخاص صالكهود

صفودمأصأحدوالهميصتاسد مصالدزطاصا طدطا يص اسدكطصألطداصأامص هدمعطصهطاص

صح ددفصعقددم:صإلدصال ددطفكاصعقدالءصيف ددماعدصط افسدد همصطداصيصددافوندصصالكهدو

صالغدزا يصإ اءصيثدطبصعداصاالدمفا صاال عدايشص السدالمصفكهداصي  زطانصاطعاهم 

الددزطاصطدداصطددم ص ددهصاال زطددواصذلدد صع دددصف اددالفوا
 (1)

صعددمدصخاللهدداصا دادصي

طد همصصعمداصا   وافصالا دصالكهوصففسخص طااهتميمصانطصاالصز جصاألاا

صأنصإلدديصالادامصت د دصع دصاالصدز جصاألااصا ق:صيصإذاللهمصع دصاعط وا

ص  صالغساسد صعطوط دهص أ  داءصسد  جماصالذيص"العجالنص اصطال "صفكهمطصهه

صإلدددصفعدداداايصالكهددودصشددو  طص سددصعكشدد صاأ سدد وايصلددهصفاسدد جا وايصالشددام

صط وا ن صحكا صأخطىصفل صاعاشواقصالوفا
(2)

ص.

ألغلبمألال:سأل:الخزاجألعلىألته دألتبت مألت   ا

دا اصهاطداصفكطداصآلدمص-فكطاصيطىصطهدطان-لعبصالعاطلصاال  لاديصصصصص

إلكهصاألطو صفكطداص عدميصحكدثصتشدكطصالطلداد صالعط كد ص صذ دطص عداثصإلددصأنص

                                                                        

المبت مأليفألالعصو ألالدول ليأل)الحيولةألاالجيملعيومأل:الييلسويمأل:ال ملفيومألألالص طااييصطاطمصعكمي(ص1)

 .20-22هديصص1324م/ص1110يصدطشقيص كطاحيص1يصطؤسس صع ومصالقطآنيصطص:البت يم(

 ص.15-13يصصاالجيملعيمألالحيلة(صالص طااييص0)
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األطددطيص ددمصاشدد مصالعددطبصطدداص ددانواص قدداد ياصع دددصطجامدد صالكهددودص ص مايدد ص

ساعمهمصا ويمصشو  هميصاسطعانصطاصت  عواصإلدصاضعصا  لاديصأفضدلص

عاصططيقصطشا   صالكهوديص صتط د صاأل ضصالصلدو يصأاصطغدالو همصع كهدايص

صا صهذاصإشا  صإلدصأنصالعاطلصاال  لاديصإنطاص انصهوصالطوعهصلها
(1)

ص.

أنصصإنطدداصيادداامص"سددطا كلصالف سددونإ"غكددطصأنصالطس شددطقصالكهددوديص

يط  صهذ صاألحماثصال :ص انمصتجطيص صيثدطبيصسدواءصأ اندمص دكاصالكهدودص

االعددطبيصأاص ددكاصالعددطبصأنفسددهميصطدداصأااصاخددز جيص السكاسدد صالمالكدد ص

آنذاكيصا كاصاللطا صالمي :ص كاصالكهودي صاالطسكاك يصايجعلصنكس صالكهودص

ندمصطداص صحطكطيصسوواص صنكس همص صيثدطب.صاأنصالمالد صالوكزن كد صإنطداص ا

ا اءصذل ص  هيصفقضمصع دصالكهودي ص صالكطاص عمصحط  صأ طهد صالطعطافد يص

 ددمصدفعددمص الغساسدد  صإلدددصال ددمخلص صشددئونصيثددطبيصاتعضددكمصاألااص

ط دأ طاص صهدذايصص"الف سدون"االصز جصاط اصطهتمصضمصالكهوديصا  طاص دانص

يصحددكاص أىصأنصاألااصاالصددز جصلددمص"عطي ددز" طدداصذهددبصإلكددهصطدداص وددلص

الكهودصالعماا يصإالص عمصال كو صال :صح دمص كهدودصالدكطايصايصدطجصصيلا حوا

 دأنصالو دونصالعط كد ص قكدمص صيثدطبصعلدو اصص-طداص دلصهدذا-ص"الف سون"

طوي دد صع دددصطددواال صالكهددودصاط اصددطهتميصإلدددصأنصاخددذحصدالدد صالغساسدد  ص
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ت لبصل كهودصالطكا مصاتاطضصع دكهمص عطداءصاألااصاالصدز جصلكف كدواص

ا صطاصالطاميصالذياصأ س واصأس ولهمصلطساعم صالاوشد ص صممصيصاذل ص إيع

االس كالءصع دصالكطايصاالذياص انمصلهدمصسكاسد صااضدا ص صشدوهصالجزيدط ص

العط ك صأ  اءصالقطنكاصالصاط صاالساداص عمصالطكالد
 (1)

ص.ص

يصايطانصاالتجا ع دصأنصالطؤ خكاصالطام كاصإنطاصيعا ضونصهذاصصصصص

ص ص كا صطا كا ص ان صال زا  ص سوبصأن ص ان صاأنه صيثطبي ص  صاالكهود العطب

الظطاصصاال  لادي يصااع طادصالسكانص صالطمي  صع دصاس ثطا صاأل اض:ص

صالز اعك يصايقمطونصع دصذل صعم صأدل 
(2)

ص.

اأي صطاص انصاألططيصفإنصالغ و ص صهذاصاللطا يصإنطاص انصطداصنلدكبصصصصص

صطمي د صيثدطبيصاألااصاالصز جيصاطاص مصفقمصأصدو صلهدمص كدانصسكاسد:ص 

يفوقصطاص انصل كهودصفكها.صاطاصلوثصالقومصأنصأصدكوواص  ع د صاللدطا صالقو د:يص

اتاولمصالط افساحصال :ص انمص كد همصا دكاصالكهدودصإلددصطشداح احص كد همص

ا ددكاص عضددهمصالددوع يصأدحص صال هايدد صإلدددص كددامصالاددطابيصلعوددمصفكهدداص

 اص وكدطاصهدذاصفضدالصالعواطلصالسكاسك صاال  اف صع دصالزعاطد ص صيثدطبيصدا

صصصصصصصصصصصعدداصالعواطددلصاال  لددادي يصاال دد:صتدد  ص ص ص غودد ص ددلصطدداصالفدددطيقكاص

                                                                        

ص.صصص302صصدااسلح،(صنقالصعا صطهطانيص1)
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 صاالس كالءصع دصطاصع مصالكهوديصاهكذايص انصالصز جصي فثونصع دصاألااص

طكددان همصاال  لددادي يص ك طدداص ددانصاآلخددطياصي فثددونصع دددصاألالددكاصطكددان همص

اخد الصص وا  هدايصا ثدط صنزعاهتدايص.صفكأنص  وبص  :صيثطبصع ددص(1)صالسكاسك 

 مصسئطمصالعدماا صا طهدمصحالد صالجفداءصاالصشدون يصاشدعطحص الااعد ص

صإلدصطاصيصطعهمصط هايصايوعهصع اي همصإلدصطاصهوصأ ثطصخكطًاصاأعظمصنفع .

أل

 ثالثــــا: العقيــــــــــدة:

ألتأثيوو ألاليهووو دتما

طداصخلدوطهمصصحطلصالكهودصعقكمهتمصال :ص دانواصع كهداصحك طداصهط دوا

الددذياصنك ددواصمددميصا وضددواصطط كدد هميصإلدددصأطددا اصاسدد ك اهنمص صط دداطقص

صط فط  صطاصأعال:صالاجا .

لسد اصنعدطصص صتدا يخصالكهدودصأهندمصص" صهذاصالشدأنص"الف سون"يقومص

"أ غطواص قو صالسدكفصأطد صطداصاألطدمصع ددصاع  داقصالكهوديد 
 (2)

يصايقدفص ص

صاعهصهذاصالطأي 
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 الجطودصاالصطومص صنشطصدي هميصالمصيطتقدواصإلددصأنصالكهودص مصعطفواص -

صطس وىصالطوشطياصطاصال لا ى.ص

أنصالكهدددودص دددانواصط غ قدددكاصع ددددصأنفسدددهمصلدددك صدي كددداصفاسدددبيص دددلص -

ااع طاعكاصأيضايصف مصتكاصلميهمصأدندص غو صصص صأنصي  عواصأحدماصع ددص

صدي هم.

أنصالكهددودص"طدداص أيص ددمصنددا  صنفسددهص قولددهص"الف سددون"طدداصعطضددهص -

ااصنشطص ل صال و ا صاال  طودصألسوابصسكاسك صادي ك يصاأهنداص صتعطم

حقكق صاألططصدسكس صلفقهاصالكهودصل عطبيصتزلفداصااح كداالصع ددص سدبص

ص"ع فهم
(1)

ص.ص

لقمص انمصالكهودي ص انع ص طاصأاتكمصا طاص سو هصطاصطدواطاصاتجدا  يص

وديصفإنصاعمحصسوكالصإلددصإ  دا صسداداحصالقوا دلصااألطدطاءصاالط دوكص دال ه

فذل صخكطصاتوفكقيصاإنصلمصتجمص صهؤالءصطكالصإلدصالكهودي يص ضكمصطد همص

 ا  سابصالع فصاالاطاي صا عداي همص صتالدكلصديدوهنميصااأل  داحصال د:ص

                                                                        

 .05يصصصتلاتخألاليه دالف سونيصص(1)
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يال ونصع كهاصطاصالط دايصاغكدطصذلد صططداصي طادونصإلددصتاقكقدهصا عايد ص

صطلالاهم
(1)

ص.

كدثصال وشدكطصالذل يصنس  كعصالقومص أنصالكهودي ص ميان ص انمصطداصح

عاطم صخاطم يصالصيهطهداصنشدطصالدمياص قدم صطداصيهطهداصالافدايصع ددص كاهندايص

ااس ططا ي هايصف مصيقوطواص  ف صالما صالذيص امص دهصال لدا ىصطداصطااالد ص

 .(0)صإ  ا صالقوا لص كاف صالسولصل مخومص صالميا

إالصأن اصيجبصأنصنفطقصه اص كاصالكهودي ص ميان صسدطااي يصا دكاصالكهدودص

ذياصلمصيكاصلهدمصأيصفضدلص صنشدطها.صصاع ددصأيد صحداميص اندمصالكهوديد صال

الميان صالثانك ص عمصالو  ك ص ط اصاان شدا اص صالاجدا ص لدف صعاطد يصا صطمي د ص

يثطبص لف صخاص يصالهدذاصالسدوبيصأضدامصأ دلصطداصغكطهداصتدأ طاص عقكدم ص

هنا.صالشطكيصاذل صع دصالطغمصطاصاش ها صآله ص عك هاصافمحصع كهاصطاصعكطا

ص–عداصغكدطص لدمصطد هم–طداصالكهدودصصايوماصأنصطاص امص هصاألحوا صاالط دانكون

طدداصنشددطص عدد صالطفهوطدداحصالمي كدد صالسددطااي ص ددكاصالددو  ككايص الوعددثص

االاسابصاالقضاءصاالقم يصاغكطهايصاطاصت اال هص ل صال و ا صطداصأخودا ص

                                                                        

 ألأل.101صصتبت مألت   ،ألألنقالصعا صغضوانيص(1)
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شدع  صصاألطمصالسا ق يصاطاصسكطصاألنوكاءصاالطسليصططاص انصطداصشدأنهصإخطداد

صالاط  صالو  ك صاالاّمصطاصان شا ها.

طوضعصاحلامص دكاصالعدطبص ص-ع دصطاصيوما-ا انمصالميان صالكهودي 

صالجاه ك يصا انمصطاصنساءصالعطبصطاص

ت ذ يصإذاصالمحصاعاشصالمهاصأنصهتود يصألنصالكهودص دانواص صنظدطهمص

أهلصع مصا  اب
صصصص.(1) 

الشد ص صالو  كد يصإالصأهنطداصصاطعصأنصالكهودي صاال لطانك يص مصأاعدمتا

لددمصيلف ادداص صإدخددامصتغككددطصعددوهطيص صالدد ظمصالمي كدد يصاه ددمصالو  كدد ص

صاالكهودي صاال لطانك ص صنزا صع كفصدانصأنصت غ بصااحم صع دصاألخطى.

ألتأثي ألال ث يما

لمصيشطصأهلصاألخوا صإلدصاعدودصحدطمصأاص كدمص كثدطبص دانصي عودمصفكدهص

ص ذا يصطعصالكثط كونصاي قط ونصإلكهص ال

أهنمصأشا ااصإلدصطدمنصأخدطىصطعاصدط صذاحصطاجداحصاطعا دم.صا دمص

 انصأهلصيثطبصطثلصغكدطهمصطداصالطشدط كاصي قط دونصإلددصاألصد اميصا دانواص

يافظددونصأصدد اط صلهددمص ص كددوهتمصي قط ددونصإلكهددايص طدداص ددانواصياجددونصإلدددص
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طاجاحص انمصع دصطسداف صطداصيثدطبيصالدذل صيودماصغطيوداصسدكوحصأهدلص

اصذ دطص كدمص صهدذ صالطمي د يصيادجصإلكدهصاألااصاالصدز جصاطداصاألخوا صع

ص.(1)صااالهمصطاص وا لصاعشا ط

ع دصأي صحامصلمصيش هطص صطمي  صيثدطبصأيصطداصاألصد اميصالدمصيقدلنص

 اسددطهاصا دداصأاصصدد مصطعددكايصلددذل صفددإنصالو  كدد صال دد:ص انددمص صالجاه كدد ص

يصالصتعماصأنصتكونصعواد صالكوا دبصاال قدطبص"العطالكق"األالدصع دصعهمص

مصماصلإلله يصيقطبصإلكهاصالكثط كونصالقطا كاصل ع دكهمصطالدوالصافكدطايصاتوعد

األ ااحصالشطيط صع همصاتاطكهم.صصاال مصأنصهذ صالو  ك ص مصت دو حصع دمطاص

شاعمصاألص امص صالجزيط صالعط كد يصفوصدلصإلد:صيثدطبصشد:ءصط هدايصسدواءص

ع طداص دأنص وا دلصيثدطبص-ع دصالقوا لصص"عططاص اصلا:"عاصططيقصطاصا عهص

 ق كدمصأاصعاصططيقصالشامصطواشدط يصأاص -لمصتذ طص كاصطاصأخذااصاألص امصط ه

طدداص أاهددمص أسددفا هم.صاال ددمصأنصالوكددوحصالكثط كدد ص ددمصعطفددمص صالجاه كدد ص

الثانك صشكئاصطداصاألا دانصأاصاألصد اميصالسدكطاصاأنصالكثدط ككاص دانواصياجدونص

إلدصطكد يصشدأهنمص صذلد صشدأنصعطكدعصالعدطبيصاي وفدونص الكعود صالط كئد ص

 األص امصطعصغكطهمصطاصالطشط كاص
(2)

ص.ص
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الصدز جصإلد:صيثدطبصااسد قامصأطدطهمصفكهدايصاع مطاصاصدلصاألااصا 

صص طاصلهمصاسطهصط ا يصاه:صال د:صا دصذ طهداص صالقدطآنصالكدطيمصاتصذاا
(1)

.ص

اطعصأنصعمداصطاصالقوا لصالعط ك صاألخطىيص انمصتزا صط دا صاتدذ  صع دمهايص

فإنصاألااصاالصز جص الذاحصا تو صاسدطهطاص ده.صايدطع ص عد صالوداحثكاص

خلكلداصلهدايصا دانصلهداصسدمن صيطتز دونصطداصصأنصط ا ص انصاسد صطعودمص  د:

ص"ط داا "األااصاالصدز جصهدوصنفسدهصص"ط دا "القطا كاصاال ذا يصا مصيكونص

طعوودصالقم صاالطدوحصع دمصاألنوداطيصال د:صاعدمحص عد صآ دا همص صطمي د ص

صيثطب
(2)

ص.ص

ا وكلصههو صاإلسالميصاعمحصهنض صفكطي صعظكط ص دانصاالضد طابص

صالا صلقوومصدعو صدي ك صعميدم يصخاصد صطاصعالطاهتايصاأصوامصالق وبص

 صيثطبيصاصا حصالميان صالو  ك صيسصطصط هاصعهطاصع مص ع صال وقاحصطداص

الطفكطياص
(3)

ص.

ص
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 أوال: البيوتات الدينية والتعليمية:

ات طثددلص صالوكددوحصال دد:ص انددمصطقددطاصلالع طددا صالعدداميص صإطددا صصصصص

ال  ظددكمصالددماخ :صل قوك دد يصألغددطاضصسكاسددك صادي كدد صاتثقكفكدد ؛صفكطدداص ددانص

يص ددانص"السددقكف "لددسااصاالصددز جصطكددانصلالع طددا صالعدداميصعددطصص اسددمص

ص.صص" كوحصالطم اشص"ل قوا لصالكهودي صأطا اصخاص صعطفمص اسمص

 ألألبي حألالمبااشا -1

ع مصال لدا ىصص"الك كس "ع مصالكهوديصا اطمصص"الطم اش"قمص امصلصصص

 ددما صفعددامص صتع ددكمصال ددااصأطددو صديدد همصاشددطحصطدداصا دص صال ددو ا صا ص

يج سددونص صص"يثددطب"كددانصأحوددا صيهددودصيصفنجكددلصإلدددصالطددؤط كاصمطدداإلا

ص همالطعا مصلكفسطااصل  ااصأحكامصشطيع
يصلفظد صع انكد ص"الطدم اا"اص.(1)

ص" ادثصاشدطحصند "اتع :صصيMidrash"طم اشص"ه:صاألصليص
(2)

ا دمصصي

فلددا ص طثا دد صالطم سدد يصصيأط قددمصع دددصالطكددانصالددذيصتددم اصفكددهصال ددو ا 

قدمص اندمصل كهدودصعط د ص كدوحصعوداد صفص؛لد ع مايقلم صالكهودصل  فقدهصفكدهصا

صيف اءصالشطحصالك بصالطقمس صل الطدذهتمصال  داالإليج  صفكهاصأخكا همص

                                                                        

 .                                          .551-ص552/ص2صالمفصل،(صع :يص1)

 (2) The Jwdish Encyclopedia, II, (Midrash). 
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ا مصا دص صاألخوا صأنصص.(1) صآنصااحمصصاطما اصل  ع مفكانمص كوحصعواد ص

ا ددانصيع طددهصاللددوكانص الطمي دد ص صصي عدد صالكهددودص ددمصع ددمص  ددابصالعط كدد "

 .صص(0)ص"ا صاألااصاالصز جصعم صيك وونصيالزطاصاألاميصفجاءصاإلسالم

أطداصعدداصأ ددطصالكهددودصالغدد همصع دددصال غدد صالعط كدد صاتددأ طهمصمددايصفكددطىص

لميان صالكهودي صع دصلغ صالعطبصلمصي جاا صن اقصالص دابصالوع صأنصتأ كطصا

صالددمي :
(3)

الكهددودص صيثددطبصا صالطسدد وط احصص"طم اشدداح".صا ددمص انددمص

الكهوديدد صاألخددطىيصت قدداصالكهددودصأحكددامصديدد همصاتع ددمصأطفددالهمصالقددطاء ص

االك ا  يصا مص لدمهاصالعدطبصاع سدواصفكهداصح ددصيسد طعونصإلددصالكهدوديص

 عمصهجطتهصإلدصالطمي  يصاحضدطصعدماًلص دانص دمص صملسو هيلع هللا ىلصا مصشاهمهاصالطسومص

ا عص كاصعطاع صطاصالكهوديص طاصحضطهاصأ وص كطصاللميقصانفطصآخطانصطداص

اللاا  ص
(4)

ص.

تلامص عد ص عدامصطكد صايثدطبصاإلدصصا ص  بصاإلخوا يكاصإشا اح

الطاضددكاصاعدداصاس فسددا صطدد همصعدداصأطددو صالطسددلصااألنوكدداءصالااصي ددالكهود

                                                                        

(1) The Jwdish Encyclopedia, II, (Midrash) 
ص؛ص552-ص552/ص2صالمفصل،(صنقالصعا صع :يص0)

 .14يصصتبت مألت   (صغضوانيص4)

ص.صص1/024يصالمفصلنقالصعا صع :يص(3) 
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لددصالعط كد يصيطايدهصإسطا ك :صاعمصلهصسدوكالًصإ ل صصافكهاصي ع صاألحكام

سددطا ك ك صإالقلاصددونصعدداصالطسددلصاااْلنوكدداءيصاأسدداطكطصالصيشدد ص ص وهندداص

اعمحصلهاصسدوكالًصإلددصصي صأص هاص الصشألفاه صع انك صص طاصنجمصياألصل

سد عطالهمصاياهدايصف دأ طصمدمصاتلدامصالكهدودصمدميصاا سوبصصالطشط كاعط ك ص

صاأخذاهاصط همصااس عط وهاصأيض صفلا حصطاصالطعط احصالطشط ون
(1)

ص.

الطاص انمصال غ صالع انك صلغ صالمياصع مصالع انككايصاماصنزمصالدوح:ص

صع دصطوسديصفالص مصأنصيكونصلع طا همص

أطداصسدوادصصيط صالعطبصع مص    صال غد صافقدهصمدايا عامصدي همص صعز

 دانواصصيودصعزيدط صالعدطبيهودصيثطبصفشدئ همص صذلد صشدأنصذايهدمصطداصيهد

صيي ك طونصالع انك يصإنطاص انواصي ك طونصلهج صطداصلهجداحصالعدطبصغالواصال

الدمصيدطدص صاألخودا صطداصص.الذياص انواصيعكشونص ك همصاي زلدونص دكاصأههدطهم

يفكددمصأهنددمص ددانواصي ادداد ونص الع انكدد يص ددلصالددذيصا دصأنصعدداط همصلددمصتكدداص

الطدزاالكاصلاطفد صالك ا د صاالسداطصتعطصصت  صال غ يصاأنصالصاص صطد همصا

صي دانواصيعطفوهندداصايك ودونصمددايصامدداصيعدوذانصأنفسددهمصاغكدطهمصطدداصال دداا

صصصصصصصصصصصصصا دددانواصيفسدددطانصال دددَو ا صاال  طدددودصاالك دددبصالطقمسددد صلسدددوادصال ددداا

                                                                        

ص.140يصصتبت مألت   ؛صغضوانيص2/551(صع :يصالطفلليص1)
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ألهنمصلمصيكوندواصيعطفدونصالع انكد يصالصسدكطاصا دمصصك ي طاصالع انك صإلدصالعط

صط هود  انص ك همصعطبص
(1)

 .ص

ط لدلص عدالمص- صالغالدب-لقمص انصعلصاه طدامصالكهدودص كدلصطداصهدو

األ ااحصاال واح:صالمي ك يصفاألامصيشطلص لصطاصي للص كهداهنمصاأحاديدثص

ص أاصصالطم اشدداحالجددايصاالثددا ص ددمصيكونددواصتولددواصعددزءًاص وكددطًاصط ددهص ص

دصلددإالطجددال صال دد:صيج طعددونصفكهدداصالدددصالعددطبيصاهدد:صأحاديددثصتسدد  مص

اصفهكأهتاصالس قوامصاالسالمص    صالطاحصالطضك صالواله صال د:صك  وبصالكثط ك

.صا ددمصاشدد هطصيهددودصيثددطبص(0)صلددمصيعددطصصلهدداص صالجزيددط صالعط كدد صنظكددطصهددذا

 طعددطف همص السدداطصااالتقدداءصط ددهصا ع طهددمص ال عاايددذيصفكددانصالطشددط ونص

يدطانصأهنداصي جأانصإلكهمصإذاصاح اعواصإلدصالساطيصع مطاصتعلضهمصطشدا لص

الصتالصإالص قدطاء صال عاايدذصع كهدايصا دمصذ دطصالطفسدطانصأنصالكهدودصعط دواص

يصأاص  اتهصاهوصطداص"لوكمص اصأعلم"يصعط هص علصيمعدصملسو هيلع هللا ىلصصالساطصل طسوم

صيهودصيثطب
(3)

ص.ص

                                                                        

 .ص551-550يص2/555يصجالمفصل(صنقالصعا صع :يص1)

 .ص2/522يصجالمفصل؛صع :يص143يصصتبت مألت    غضوانيص(0)

 اطاص عم (.ص00(صالوصا ي ص ابصالساطص)الاميثص  مص4)

 صصص
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ألالكيلتيباأل)بيتألالكيل ( -2

 انمصالك اتكبصطاصأطا اصال ع مص ولصاإلسدالميصاعطفدمص صاإلسدالمص

اعطعهدددداصصي"الكّ ددداب"ا صالعط كددد صلفظددد صيص"الطك دددبصأاصالك ددداب" ددددص

صالطم سدد صال دد:صيدد ع مصفكهدداصيايددطادصمدداص صعددطصصهددذاصالكددومصي"الك اتكددب"

صاألطفامصالقطاء ص

 صصاهد:صطداصاأللفدايصالعط كد صالطسد عط  صياالك ا  صاطوادعصالطعطفد 

العهودصاألالدصطاصاإلسالم
ص.(1) 

اطدداصالطددطع صأهندداصطدداصاأللفددايصالعط كدد صال دد:ص انددمصطسدد عط  ص صصصص

 كددمصص" Beth Ha-Sepher" كددمصهدداصسددكفط"الجاه كدد يصاهدد:ص صطع دددص

 صالع انك .صا دمص دانصالع انكدونصي  قوهنداصع ددصالطدما اصال د:صص"الك اب

ككدزًاصلهداصعداصالطدما اصال د:صتم اصالقدطاء صاالك ا د صاطودادعصالطعطفد يصتط

اي  قدونصع كهداصصيتع مصالميان صاالع انك صاالطعا صصال :صلهاصعال  ص الميان 

صصصص كددمص"يصا" كددمصالطددم اش"أيص Beth Ha-Midrash" كددمصهاطددم اش"

                                                                        

يصالقداهط يصدا صال هضد صالعط كد يصد.ح.يصدااسولحأليفألالحةولاةألاإلسوالتيم(صانظطيصالواشدايصحسدايص1)

 .110-15ص
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ص ص ع صاألحكانص" كمصال  طود"يصأيص"هاصت طود
(1)

اصهكذايصفدإنصالطعا دمص. 

طدداصتكددونص طسدداعمصص انددمصأشددوهصادا صالعودداداحصلددمىصالشددعوبصالقميطدد ي

صالطس طكاصطاصحكثصاها فهاصالمي ك صاالسكاسك صااالع طاعك .

هندمص دانواصطداصأصأسدطاءصعطاعد صذ دطااصإلدص ع صأهلصاألخوا صاأشا 

ا ددانواصطدداصأصدداابصالوعاهدد صاالطكاندد يصصالعلددطصالجدداه :يالطع طددكاص ص

ص"أ كدم "يصأخدوص" شطصا داصعودمصالط د صالسدكو "ط همصع دصسوكلصالطثام ص

أ دوص دك ص"يصا"سفكانص اصأطك ص اصعومصشط "يصاص"داط صالج مم"صاحبص

يصا دمص دانص"عططاص اص  ا  ص داصعدماص داص يدم"اص" اصعومصط اصص اص هط 

اهدوصطصضدطميصصي"ا اصس ط ص اصطع بصالثقفد:صغكالن"يصا"الكاتب"يسطدص

الطشط كاططاصيممصع دصاعودصالطما اصاال ع كمصع مص
 (2).

ص

ااسدددطهصص"عودددمصاهلل"أطدددطصصأندددها دصيصملسو هيلع هللا ىلص لكدددطيما صعلدددطصالطسدددومصا

صابص الطمي د يص دأنصيع دمص صالكً د"الاكمص اصسعكمص اصالعاصص اصاطك "
(3)

.ص

                                                                        

ص"تع د:(صإنصلفظ ص كمصه:صلفظ صساطك صطشل  صتاطلصطعانص ثكط صلدمىصالشدعوبصالقميطد ؛صفهد:ص1)

دااسمألتعدميمألللفلظألال م شألاللحيلنيومأليصانظط صالقم  صحسكاصطاطميص"الما -الطق  -الطعوم

-00م.ص1114األ دنص-يص سدال صطاعسد كطيصعاطعد صعطدانيفألإطلاألاللغولحألاليولتيمألالد  بيوم

 .صصصصص01

 )نسص صالكلانك (ص1031/صصص4(صعوادصع :يصجص0)

 .صصصصص40-42ميصص1111ألعطانيعلي أليفألصباألاإلسالم،ألتلاتخألالي بيمأل:اليأ وصعو  يصعاططيص (4)
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يصاهوصطداصنلدا ىصالاكدط يصعداءصالطمي د صفلدا صيع دمص"عفك  "نصأ طاصا دص

خ  ددفصإلدددصالك ددّابيصاص"ع دد:ص دداصأ دد:صطالددب"نصأصي ص اايدد االك ا دد صمددا.ص

صس  أ  عصعشط صصاهوصا اصيالهصذؤا  صيف ع مصالك ا  ص ه
(1)

. 

يصيكاص صاألنلا صطاصياساصالك ا د صأنهصلماذ طص ع صأهلصاألخوا يص

ا ددانصأهددلصطكدد صيك وددونيصاأهددلصالطمي دد صالصص"حكددثصيقددومصا دداصالشددعو:

ص"يك وددون
(2)

 ددانصه دداكصعددمدصطدداصأهددلصالطمي دد ص- صاا ددعصاألطددط-؛صإالصأندده

ص"سددويمص دداصاللدداطم"صاإلسددالمصطثددليك وددونص صالجاه كدد يصاع ددمصدخددومص

يص"أ د:ص داص عدب"يصا"الط دذ ص داصعطدطا"يصا"سدعمص داص  ا  "األاس:يصا

صاغكددطهم
(3)

ا ددانواصيسدد عك ونص لددوكانصالك ددابص ص عدد صاألحكددانصلك ا دد صيص

صعط  صنسخصططاصيطادصنشط صااذاع هصأاصحفظده
(4)

 يدمص داص"ص طداصأطدطصال ود:ص.

لطاص انصصغكطايصف ع طهداص صطدما اصصأنصي ع مصلغ صالكهودص)الع انك (ص" ا م

ص" يددمص دداص ا ددم".صايددذ طصأنص"الطددم اا"يصأيص ص"  دد:صطاسددك صالكهددود"

صتع طهاص صطم صالصتزيمصع دصسوع صعشطصيوطا
(5)

عطدطص"يص طاصيوماصأنص الصطداص

                                                                        

 .40-42صصتلاتخألالي بيمأل:اليعلي ،أ وصعو  يص (1)

 .40-42يصصتلاتخألالي بيمأل:اليعلي (صانظط صأ وصعو  يص0)

 .40-42صصتلاتخألالي بيمأل:اليعلي ،(صأ وصعو  يص4)

 )نسص صالكلانك (ص1031/صصص4(صع :يصجص3)

 .40صصلي بيمأل:اليعلي ،تلاتخألا(صأنظط صأ وصعو  يص5)
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يصخلدد صطع طددكاصلكقوطددواص  ع ددكمص"عثطددانص دداصعفددان"يصا" دداصالص ددابا

صوكانصالطس طكاص صالطمي  ص
(1)

. 

اعدددمحص صالاجدددا صط دددذصالعلدددطصص"الك اتكدددب"ي ودددكاصأنصاهكدددذاص

 صططا زصاألطلا صع دمص-الحقا-الجاه :يصخاص ص صالطمي  يصاأهناصأنشئمص

عقودد ص دداص"تأسكسددهايصفكانددمص صخكطدد ص صالوددمءص طدداصيوددمايصاحك طدداصاخدد  ص

القكطاانيصسا  صالعطبصإلددص  داءصالدما صاالطسداعميص دمصال ف دواصإلددصص"نافع

ص.(0)صل ع كمصأ  ا همص  ابصاهلليصاالضطا يصطاصع ومصالمياتأسك صالك اتكبص

ألطبممألالم مفي أل:تصطلحألالتيما -3

طدداه:صال غدد صال دد:ص ددانصي اددمثصمدداصأهددلصص االسددؤامصالط ددطاحصاآلن

حجا يد صيثطبصاي غ دصماصشعطاؤها؟صهلصه:صالعط ك صالفلاد؟صأمصه:صلغ ص

صاألعجطك ؟خاص ص انمصتشوماصالططان ص

طمي  صيثطبصالصيطكاصأنصتطثلصالعط ك صالصاللد يصصاالوا عصأنصلغ صأهل

ع دصخالصصطاصنجم ص صلغد صأهدلصطكد صط طث د صىفصلغد ص دطيشيصاذلد صلعدم ص

صأسواب 

                                                                        

 .ألأل41يصصتلاتخألالي بيمأل:اليعلي (صأ وصعو  يص1)

انظدط صالواشدايصص"دا صالاكطد "أاصص" كدوحصالاكطد ص"(صا انمصتعطصصع مصالطسد طكاصأيضداص اسدمص0)

 .34-30صصصتلاتخألالي بيمأل:اليعلي ،؛صأ وصعو  يص15يصصدااسلحأليفألالحةلاةألاإلسالتيم
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 الل كو صالسكانك . .1

عاطددلصاالخدد الطص األعدداعمص سددوبصا وعهدداصع دددصططيددقصال جددا  ص .0

صالط ك .

ص لدف صخاصد يصا دكاصخ الطصاال جاا ص دكاصالكهدوداالا مصأديصهذايص

صأيضداصاههدو صالطعط داحصاألخذصاالع داءص صال غد صإلديثطبصصمي  طصأهل
(1)

.ص

غكطصأنهصع مصد اس صال هج صالكثط ك يصال مصطاصال فطيقص كاصال هج صاألد كد صطداص

أاصطاصعاا همصطداصأ دواميصصشعطصانثطيصا كاصال هج صالط ماال ص كاصالكثط ككا

 صالطجدداالحصاألخددطىص ال جددا  ؛صأيص ددكاصلهجدد ص سددطك صأاصأد كدد صت وددعص

الفلددادصألفاهدداصاتط كوددايصا ددكاصلهجدد صعاطكدد ص انددمصع دددصاألغ ددبصعط كدد ص

صتشوماصالططان صاألعجطك .

لقددمصاهدد مصع طدداءصال غدد صالعط كدد صص"يقددومصالص ددطاايص صهددذاصاللددمدصصص

صانعكدد طكاندد ص صالطيدداد صااالح ددذاء؛صفقددمص الشددعطصالكثط دد:صلطدداصلددهصطدداص

الما مصالذيصتعكشهصيثدطبصطدعصطداصحولهداصع ددصشدعطهايصا ال دال:صصاالح كاك

.صالدمصيكداصيدد مصهدذاصال دأ كطص  طيقدد صااح دذاءًصلهج هدايصتدأ طاصاتدأ كطايص يدداد ص

                                                                        

 .1/024يصالمفصل(صنقالصعا صع :يص1)
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ط عطم يصاإنطاصعاءصن كجد صالطصال د صاالافدميصطداصحكدثصتدوا دصالصدواططص

"أللفايصالواحم صع دصالطعا صالواحم صاا
(1)

ص.

ايص دد صالص دددطاايصأيضدددايصإلددددصأنصال غددد صالطسددد عط  ص صأشدددعا ص

الكثط ككايص انمصطع طم ص صإطا هداصالعداميصع ددصالصلدا  صالعاطد صل هجد ص

الاجددا يكا؛صففدد:ص  ددبصفقددهصال غدد صا  ددبصال اددوصااللددطصصنجددمص صددمص

صطجطوع صطاصالفطاقص كاصال هج صالاجا ي صاال هج صال طكطك .ص

لددمصيعدطصصأهددلصيثددطبص  غد صخاصدد صمددمصط طكدز ص غكددطهمصطدداصهدذايصا

القوا لصالعمنانك يصفكلصطاص كلصإذاصعاصالاجا ي صال غوي صاال اويد صاغكطهدايص

يشطلص صالطكانصاألامصطمي د صيثدطبص
(2)

.ص طداص دانص صيثدطبصلهجد ص سدطك ص

أخددطىيصأالصاهدد:صلغدد صالددمياصاالك ددبصالمي كدد يصاهدد:صلهجدد صأدخ هدداصا ددانص

سؤالك ص اط  يصأهلصالك ابصطاصالكهدودصاال لدا ىيصفكاندمصطسؤامصع هاصط

هذ صأيضاصلغد صالطثقفدكاصطداص عدامصالدميايصالدمصيعطفهداصغكدطهم؛صفقدمص دانص

أحوددا صالكهددودصاالطوشددطياصطدداصال لددا ييصي ولددونصطهطدد صتطعطدد صال ددو ا ص

                                                                        

 337-411يصصالحيلةألالدبيم(صالص طااييص1)

(صفقمصأ طصعاصالكثط ككاصطدثالصاالن داءيصاهدوصا دمامصالعدكاصالسدا   صالطجداا  صل  داء صنوندايصفكدانواص0)

يصاأصلصهذ صال غ صلدس ديصااألااصاالصدز جصطد هميص"أيصأع ا صد هطاص"أن ا صد هطا"يقولونص

 .415صالحيلةألالدبيم،ألط صالص طااييصا ذل صه:صلسعمص اص كطيصاهذيلصا ك يصانظ
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اغكطهاصطاصالك بصالع انك صإلدصالعط ك صألهلصيثطبصخاص صطداصاألطفدامص ص

أدىصالدد:صههددو صطوقدد صططدداصيعطفددونصالقددطاء صاالك ا دد ص صصطم اشدداهتميصططددا

يثددطبص وددلصاإلسددالم؛صفهددلص ددانصطدداص ددكاصأهددلصيثددطبصطدداصيعددطصصالقددطاء ص

صاالك ا  ؟صاطاصهمصطوق صالطثقفكاص صالطج طعصالكثط :؟

يصطداصيقدطأصايك دبيص طداصيثدطبأهدلصنس  كعصالقومص أنهص انصطداص دكاص

يص) دالطفهومصالادال:(ص"االك ا د الجاهدلص دالقطاء ص"أيصص"األط:" انص ك همص

ا انص ك همصطداصيقدطأصايك دبص دالق مصالدذيصدّانص دهصالقدطآنصالكدطيميصفلدا ص

سالميص فضلصتماياصالدوح:ص دهيصا دانص كد همصطداصيك دبصإلالق مصالطسط:صل

صايقطأص ق طكاصأاصأ ثط
(1)

ص.ص

 ددكاصطع دددص- صفددل صطدداص وددلصاإلسددالم-االوا ددعصأنددهصلددك ص طدد صعال دد 

االطثقفكاصطاصناحك يصا كاصطع دصاألطكد ص صالطلداد صاإلسدالطك صطداصالثقاف ص

صناحكدد صأخددطىيصاذلدد صنظددطاصالخدد الصصالددطأيص صطفهددومصطلدد   صاألطكدد ؛

انيصاالصؤإنصالعطبص ولصاإلسالمص دانواصالصيقدطصالع طاءالشا عص كاص ثكطصطاصف

نصالك ا ددد ص اندددمص  ك ددد ص كددد هميصااسددد ملواصع ددددص أيهدددمصهدددذاصأيك ودددونيصا

هندمص دانواص وطد صأع ددصأيداطهميصا طداصعداءصطداصص"الجاه ك " همصلفظ ص إطال

صي"األطكدكا".صاالقطآنصالكطيمصهوصالذيصهدماناصإلددصلفظد ص"أطككاصالصيك وون"

                                                                        

 .ص)نسص صإلكلانك (1112/ص4يصجالمفصل(صع :يص1)
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يضدد صعطف دداصأف ددمصتددطدصال فظدد ص صندد صطدداصنلددوصصالجاه كدد يصا فضدد هص

الصص"األطكد "ايصاأهنداصأيصهلصالدميان كأدالل صع دصيص"أهلصالك ابص"طل   ص

هدمصص"األطكدكا"يصا"الو  كد "يصاإنطداصتع د:ص"الجهلص القطاء صاالك ا  " :صتع

ص"غكطصالك ا ككا"
(1)

ص.

اع دصذل يصفإنصطوق صالطثقفكاصهمصشعطاءصاخ واءصهذاصالعلط؛صفقمص

ص انواص صاألااصاالصز جي صطا صيثطب صأهل صطا ص وطا صأن صاألخوا  صأهل ذ ط

 يصاالط ذ ص اصيك وونصايقطؤانصع مصههو صاإلسالميصاط همصسعمص اص  ا 

صالعط ك ص ص الك ا كا صيك ب صا ان ص ا مي ص ا صا يم ص عبي ص ا صاأ : عططاي

صالص صاأطثالهصدالل صع دصأنصالك ا  ص انمصطعطاف ص كاص االع ي .صا صهذا

صيثطبص صاأنصيهود صفكهمي ص انمص ميط  صاأهنا ص ولصاالسالمي أهلصيثطبصأيضا

صيك وونص العط ك يص طاص انصيك بصماصصوكانصال صيع طونص انوا طمي  يصا انوا

الك ا  صللوكانصالطمي  ص صطما سهمص
(2)

ص.ص

                                                                        

/صصص4(صعاصط ا ش صتفلك ك صلطل   صاألطكد صااآل اءصال د:صا دحصفكهدايصانظدط صعدوادصع د:يصجص1)

 .402يصصصتكمأل:المبت م)نسص صالكلانك (؛صالشطيفيصص1112ص–ص1111

 )نسص صإلكلانك (.1112/صص4جصالمفصل،(صنقالصعا صع :يص0)



                   
 

 البعد الثقايف جملتمع مدينة يثرب قبل اإلسالم 811

 ثانيا: الشعر اليثربي:

يؤ ددمصالع طدداءصع دددصههددو صحط دد صشددعطي صط طكددز ص صطمي دد صيثددطبيص

صاع د ح صال دا فصاطكد يصا دمصصاههو صأسواقصشعطي صنافسمصماصنظكطاهتا

يثطبصأشعطصالقطىص صالجاه ك صااإلسدالميصلكثدط صطداصههدطصفكهداصطداصشدعطاءص

الجددود صشددعطهميصاهددؤالءصالشددعطاءصعطكعدداصههددطااص صالفددل صاألخكددط صطدداص

العلددطصالجدداه :.صالكسددمصهددذ صطشددك  صشددعطاءصيثددطبصاحددمهميص ددلصهدد:ص

طشك  صتا يخصالشعطصالعط :ص  هيصفأ ممصطاصنعطفهصعداصالشدعطصالجداه :ص دانص

الثقاف صالشفوي يصت  ا  دهصاألعكدامص دالافمصاالدذا ط صا  طداصتماندهصصعزءاصطا

القطاطك يصحكثصأنصهذاصالشعطصلمصيمانصإالص عمصهناي صالعلطصالجداه :ص طداص

صالصيقلصعاص طنصطاصالزطان.ص

ألأغ اضألالشع ألالي  بيا

ايطكاصتقسكمصالشعطصالجاه :ص صيثطبصإلدصسدوع صطوضدوعاحصهد: ص

لهجددداءيصاالوصدددفيصاالغدددزميصاالط ددداءيصالفصدددطصاال لدددا  صاالاكدددميصاا

صاالطمح.

اطدداصالطالحددمصأنصأ ثددطصهددذ صاألغددطاضصدا اندداصع دددصألسدد  همصهددوص

عدماص-الفصطصاأ  هاصالطمحيص طاصأنهصطاصالطالحمصأنصأغ بصهدذ صاألغدطاض

لمصيعطصصاالس قالمصع مصشعطاءصيثطبيص دلصأنصالقلدكم ص-ال لا  صاالاكم
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ن داصنسدد  كعصالقدومصأنصالفصددطصالواحدم صتشدطلصأ ثددطصطداصغددطضصااحدميصإالصأ

االاطاسدد يص ددانصهددوصالطوضددو صالددط ك صلددميهميصاتددأ صالطوضددوعاحص

األخطىص صتضاعكفهاصتا ع صلهاصطكط  صللو هتاص
(1)

ص.ص

ألف ألال ملئضا

إنصهددذاصال ددو صطدداصالشددعطصالددذيصياطددلص ص  ايددا صالهجدداءصاالطددمي ص

نشدأحصاالط اءصاالوصفصاالغزميصإنطاصا دهدطصانطداص صهدلصالادطابصال د:ص

ااشدد محص ددكاصسددكانصيثددطبيصا سددوبصال  ددا  صع دددصالسدد   ص ددكاصاألااص

االصز جصطاصناحك يصا ك همصا كاصالكهودصطداصناحكد صأخدطى.صهدذاصا دمصأدىص

ا تواطصأشعا صالكثط ككاص أياطهميصإلدصههو صنو صطداصالشدعطصلدمصيكداصلعدطبص

الجاه ك ص هصعهميصذلكمصهوصشعطصالط ا ضاحيصالذيصاخ لمص هص كئد صيثدطبص

 صهددلصشددعطصالاطاسدد صلددميهميصت دد صالاطاسدد صال دد:ص انددمصصانطدداصاتطعددط 

صن كج صلطاص انص ك همصطاصحطابصاأيام
(2)

ص.ص

اع دصهذايصيطكاصالقومص دأنصيثدطبص دمصشدهمحصطدكالدصفداصشدعطيصصصص

لهدداص ددهصعهددمصاالصعطف ددهص صصعميددمصعدداصالوكئدداحصالعط كدد صاألخددطىيصلددمصيكددا

ففدد:صيثددطبصنشددأحصخ وطددهصلكددمصهددوصفدداصال قددا  ؛صصأعكالهدداصالطاضددك يصذا

                                                                        

 .15-13صالحيلةألالدبيم،أل(صالص طااييص1)

 .25-24صصالحيلةألالدبيم،(صالص طااييص0)
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الواضا صااتصذصهنجهص كاصالف دون.صالدئاصنشدأصفداصال قدا  ص كثدطبص صهدلص

الشددعطصالاط دد:يصاا ددفصع دددصسددا كهص ددكاصشددعطا هاصاشددعطاءصطكدد ص صهددلص

الدمعو صاإلسددالطك يصفإندهصنضددجصاأ  طدلصاشددبصعداصال ددوقص صهدلصالشددعطص

صالسكاس:ص الطط مصع دصيمصعطيطصااألخ لصاالفط دق
(1)

ص.

نصفطسددانصالصددز جص صهددذ صال قددا   صطالدد ص دداصالعجددالنيصا ددمص ددا

اعططاص اصاططعصالقك يصاعومصاهللص اص ااح يصاحسانص داص ا دميصاعاصدمص

 دداصعطددطايصاصددصطص دداصسدد كطانصالوكاضدد:يصاعطددطاص دداصاالط ا دد .صا ددانصا

فطسدداهناصطدداصاالاا صد هددمص دداص يددميصاعوكددمص دداصنافددذيصايزيددمص دداصطعطدد ص

 ددك صص دداصاالسدد ميصاأحكادد ص دداصص ددوأالص طدد:يصاسددويمص دداصاللدداطميصا

الجالحيصا ك ص اصالص كمص
(2)

ص .

لقمصتأ طصشعطاءصيثطبصاأ طااصع دصغكطهميصفقمص دانواصسدوا كاصلدوع ص

اللو صاالطعا يصأخدذهاصطد همصغكدطهمصا  دواصع ددصط والهداصانسدجواصع ددص

ططيق هايصفكانصلهمص ذل صفضدلصالسدوقصاشدطصصالطيداد .صا دمص اندمصالوكئد ص

ط فاع  يصات سا قصطعصغكطهداص صطضدطا صالص دقصااال دما يصان وعدمصصالكثط ك 

اشددعا هاص السددطاحصالعاطدد صل شددعطصالجدداه :صاتطكددزحص صالو ددمصنفسددهص

                                                                        

 .23صصالحيلةألالدبيم،(صالص طااييص1)

 .صص25صصالحيلةألالدبيم،(صالص طااييص0)
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 سددطاحصخاصدد صتعددطصصطدداصخاللهددايصفددالصتصدد   ص غكطهددايصطدداصأعددلصهددذ ص

صالصلا  صنشأصفاصال قا  صفكهاصدانصالوكئاحصالشعطي صاألخطى
(1)

ص.صصص

حسددااصخدداصص ددأنصالاددطبص السددكوصص ددانصلددمىصشددعطاءصيثددطبصإ

االططاحصال مصأنصتلاوهاصحطبصأخطىص الط  قصاال سدانيص دلصتاد صأهندمص

تجاا ااصذل صإلدصاع قادهمص انصحطبصال سدانصتاقدقصطداصالصتاققدهصحدطبص

صالس انيصالهذاصنطىصحسانصيقوم ص

 :تبلغألتلالألتبلغألالييفألتذ:دي  ليلينأل:سيفيألصلاتلنألألكال مل

األسددااصطسدد  صحط دد:صذ دد:يصسدد كهصشددعطاءصفال قددا  صع دددصهددذ ص 

الطمي د يصصيثطبص صطاا   صالصلمصاتاقكقصال لدطيصاحدكاص دممصالطسدوم

اعمصأ  دامصال قدا  صالكثدط ككاصالدذياصعطدطص  دوهمصااليطدانصع ددصاسد عمادص

ل ذادصعاصدياصاهللص شعطهمصا اطممصالكالطك يصاهمص ومصططندواصع ددصذلد ص

ا  يصفكاندمصنقا ضدهمص دذل صطدعصأعدماءص صالجاه ك يصاأ و واصفكهص دم  صاطهد

صاهلليصا ذل ص ادااصهذاصالفاصالكثط :صال شأ صتأصكالصاتأ كطا
(2)

ص.ص

                                                                        

 .451-451يصصصالحيلةألالدبيم(صالص طااييص1)

 .422-451يصصصالحيلةألالدبيم(صالص طااييص0)
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ألاألألألألألألألت   تبت مألشع اءأل

ا اص" امصص؛طاصشعطاءصطك صاًص ط ص كثطبصشعطاءيصهمصأ ثطصعمدًاصاشعطصصصص

ص؛اا  دانصطداصاألااصي صشعطاؤهاصالفاومصخطس  ص ال  صطاصالصدز ج"سالم

حسانص اص ا ميصاطاص  :صسد ط يص عدبص داصصيطاص  :صال جا ص فطاصالصز ج

طال يصاطاص  اا ثص اصالصز ج صعومصاهللص اص ااحد يصاطداصاألاا ص دك ص

 دداصالص ددكمصطدداص  دد:صهفددطيصاأ ددوص ددك ص دداصاألسدد مصطدداص  دد:صعطددطاص دداصا

عوص
(1)

اه اكصشدعطاءصآخدطانصلكد همصلدمصيو غدواصطو دغصهدؤالءص صالشدعطيص.ص

أ دوص دك صطالد ص داص"يص"سويمص اصاللداطم"اص" ص اصالجالححكاأ"ط هم ص

صاآخدطانص"الاا ث
(2)

الصز عد:ص صعط د صص"طالد ص داصالعجدالن"يعدمصاص.

يصالهصذ طص صنزا صأهدلصيثدطبص"يثطب"شعطاءصيثطبيصاهوصطاصطشاهكطصساد ص

عطددطاص دداص"ا.ص ددكاصاألااصاالصددز جص"سددطكط"طددعصالكهددوديصا صحددطبص

يصاهوصطاصالصز جيصاهوصشاعطصفا س:ص دميميص"يثطب"طاصشعطاءصص"اإلط ا  

عاذص داصال عطدان"اخطعمصاألااصاأحالفهاصطعصصيخطعمصالصز جصطعه ص"طل

ص صحطبص انمص كاصاألااصاالصز ج
(3)

يصفقمصعدمدصلكثدطبصأطاصالص طاايص.

                                                                        

 .011يصص1يصجالمفصل(صع :يص1)

 .011يصص1يصجالمفصلأل(صع :ي0)

 .002يصصص1(صعوادصع :يصالطفلليصج4)
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 صالعلددطصالجدداه :صطدداصالصيقددلصعدداصعشددطياصشدداعطايصطدداص ددكاصأاسددككايص

هم ص ك ص اصالص كميصأحكاد ص داصالادالجيصا دوصأشهطصاخز عككايصايهودي

صحسانص اص ا ماصي ك ص اصاألس م
(1)

ص.

ألالشع ألع بألته دألتبت مألت   ا

-شدأهنمص صذلد صشدأنصسدا طصيهدودصالاجدا -يثدطبصصطمي  ص انصيهود

ي عاط ونص العط ك صذاحصلك د صأعجطكد يصاي ك طدونصمدايصلكد همصلدمصيسدج واص

هميصا  كلصعماصطداصغكدطهمصطداص دانصتطا اص وكطايصاالع ي ص انمصخاص صع م

يعطفها؛صفالصنعطصصنلاصعاه كاصعاءصفكهصخ صعاصشعطصيهدوديصأاصعداصشداعطص

يهوديصعاشص ص الدصالعطبيصا لصطاصا دصإلك اصطاصشعطصيهوديصطس قدصطداص

صالطوا دصاالسالطك صفاسب
(2)

سدوبص  د صطداصصنأ"لدصإص.صالقمصذهبصالف سون

اصلصإلك اصطاصشعطصالكهودص صالجاه ك صاطداصأسدطاءصشدعطا هميصإنطداصيطعدعص

ع  اقصاإلسدالميصاالدذيصحدافمصع ددصالق كدلصاضعفصإ وامصالكهودصع دصصإلد

ص"ع  قدواصاإلسدالماالذيصاصلصإلك ايصهمصالكهودصالذياص
(3)

.ص دذل صالصنعدطصص

 صعزيدط صالعدطبيصصطلم اصع انكاصأاصغكطصع انكاصتعطضصألطدطصشدعطصالكهدود

                                                                        

 .301-311يصصصالحيلةألالدبيم(صالص طااييص1)

 .021يصص1.صصع :يصالطفلليصج10يصصتبت مألت   (صنقالصعا صغضوانيص0)

 .05يصصصتلاتخألاليه د(صالف سونيص4)
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فالاميثصعاصشعطصيهوديص صاألدبصالجاه :صطس طمصطداصالطدوا دصصيالهذا

صاإلسالطك 
(1)

أنهصلك صطاصالسدهلصإنكدا صاعدودصشدعطاءصص"الف سون".صايطىص

طاصالكهودص صالجاه ك يصفقمصشا كصالكهودصعطبصالجزيط ص صعطكدعصالططافدقص

يشدا  همص صحكداهتمص  لدادي صاسكاسدك يصف دك صطسد وعماصأنصاالاكوي يصطداص

الفكطي صاالشعطي يصغكطصأنصالعطبصأنفسهمصلمصيس  كعواصالافايصع ددصشدعطص

آ ا همصاأعمادهميصايوماصأنصشعطاءصالكهودصالذيصاصلصذ طهمصإلك دايص دانواص

صيعكشونص صالقطنصالساداصالطكالدييصفأد كص عضهمصالعلطصاإلسالط:
(2)

أل.

اعع هددم صصأسددطاءصفاددومصشددعطاءصيهددوديص"ا دداصسددالم"ا ددمصذ ددطص

أ ددوصصاالط كددعص دداصأ دد:صالاقكددقيصاألشددطصيص دداص عددبصيالسددطوأمص دداصعاديدداء

الددذياميصد هددمصا دداص يددميصاآخددطان.صاأضدداصصغكددط صإلددكهم صأااص دداصد يص

يصاسالمص اصطشكميصا  ان ص اصأ :صالاقكقيصاآخطانصسطاكا
(3)

ص.ص

ألأس اقألتبت مألت   أل:د:ا لألال مليفا

اطالطدداصخطعددمصأسددوقصالعددطبص صالجاه كدد صعدداصاهكف هدداصاألصدد ك ص

ال :صيفهطهاصاإلنسانصطاصالسوقيصاه:صالوكدعصاالشدطاءيصإلد:صأطدو صأخدطىصالص

                                                                        

 .11يصصت   أل،ألتبت م(صنقالصعا صغضوان1)

 .02-03يصصصتلاتخألاليه د(صالف سونيص0)

 .011يص001-002يصص1؛صع :يصالطفلليصج122يصصتبت مألت   (صغضوانيص4)
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عال  صلهاص السوقصال جا يد يصاهد:صالطفداخطاحصاالطواهدا صاالطسدا قاحص ص

 ومصالشعطيصااف ماءصاألسطىيصا ثكطاصطاص اندمصتعقدمصفكهداصطجدال صاللد  ص

.صفقدمص دانص(1)صمص كاصالقوا ليصف الصالطشا لصالطعقم صاطاصشا هصذل اال اكك

يددأ صإلدددصهددذ صالسددوقصالشددعطاءصاالص ودداءصاالاكطدداءيصيعطضددونصشددعطهمص

ايص وونصاي ساع ونيصاي ق:صالاكطاءص اكطهم.صا انص لصصداحبص أيص

افكط صيجمص صطجالهاصفطص صلعطضص أيهصأاصالمعايد صلفكطتده.صا دانص عد ص

هددذ صالسددوقصاغكطهدداصل معايدد صلددميان هميصفكانددمص صصالطوشددطياصيغشددون

الاقكق صط  مىصعامصياويص لصنواح:صال شاطصاالنسا ص صالجزيط صالعط كد يص

صطاصال واح:صاال  لادي صااالع طاعك صاالثقافك صاالمي ك 
(2)

ص.ص

ا طاص انمصسوقصعكدايصطجداالصل  شداطصاال  لداديصااالع طداع:يص

فك صال غ صاتوحكمهايص ذل ص اندمصسدوقصاأيضاصطجاالصل وادمصاألفكا صاتل

طمي  صيثطبصطوضعصتقميطصاتقككمصل شعطيصاالطوضدعصالدذيصيقلدم صالشداعطص

إلنشددادصشددعط يص طدداصشددك مصطط ددزصال شدداطصال جددا يصااللدد اع:صل طمي دد ص

الكثط ك يصاتعمصإحمىصالططا زصاألساسك صل اكا صالعاط ص صطمي د صيثدطبيص عدمص

                                                                        

 العو  أليف أسو اقاألفغدا يصسدعكميص؛صانظطيصتفلك كا ص121-122تكمأل:المبت م،ألص(صالشطيفيص1)

 .مص1114يصدا صالفكطيص كطاحيص4طصألي:اإلسالم الدل ليم

 ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل122صتكمأل:المبت م،أل(صالشطيفيص0)
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دا صالاكمصأاصطط زصالقوك  
ا اندمصاألسدواقصتقدامص صاسد صالطمي د ص صص،(1) 

أ ضصفضاءصالص  اءصفكهايصيفلشصال جا ص ضدا عهمص ص حامدا
(2)

يص طداصيع قدمص

أنصسوقصيثطبصالصاص ص الكهوديص انمصتقدامصأطدامصاآلطدامصا دكاصط دا لهمص ص

صأغ بصاألحوام.ص

أل:ت ألأشه ألأس اقألت   ا

الكوكددط يصع ددمصسددوقص  دد:ص ك قددا  صالددذيص ددانصطدداصعط دد صاألسددواقصص-

عسددطص  اددانيصا ددانصالكهددودصي دداعطانصفكددهص طص  ددفصالوضددا عصاخاصدد ص

صاللددكاغ صاصدد اع صالددم ا 
(3)

يص طدداص ددانصهددذاصالسددوقصط  ددماصأد كدداصاسدداح ص

فكطي 
(4)

ص.صص

سددوقصال وددك صأاصال ددو  صاهدد:صالطوضددعصالددذيص ددانصي ددزمصفكددهصنددو صص-

اودوبيصالشامصطداصال لدا ىصالدذياص دانواصيقلدمانصالطمي د صلإلتجدا ص صال

                                                                        

يصعاطعدد ص01يصطج دد ص  كدد صاآلدابيصالعددمدصأسوو اقألت وو  أليفألالدل ليووم(صسطسددميصعوددمصالطع دد:يص1)

 .120ميصصصص0210  هاي

 .120يصصصأس اقألت   أليفألالدل ليمسطسميصعومصالطع :يصص(0)

يصصصأس اقألت و  أليفألالدل ليوم؛صسطسميصعومصالطع :يص131يصص1يصج:فلءألال فل(صالسطهودييص4)

123. 

ص.125يصصصأس اقألت   أليفألالدل ليمسطسميصعومصالطع :يصص(3)



          
 

 (45العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة  811

صفلا حصسك دصلهؤالءصال لا ى
(1)

يص لصإنصالوع صيطىصأنصيثطبص مصتكدونص

ضددطاصأ ددوىصالط دداطقصال دد:صشددا كصاألنودداطص صت شددك صدا هدداصال جددا يص

ااال  لاديص صالاجا يص اإلضاف صإلدصالكهدودص
(2)

.صاهدوصطداصأشدهطصأسدواقص

طهصيثطبص عمصسوقص  وص ك قا يصا انصيقامصع دصطما صالس  يصا مصاسد ططصنشدا

ال جا يصإلدصطاص عمصالهجط صال ووي صالشطيف يصحكثصاس ططصاألنواطص صع دبص

 ضا عهمصالكهيصا طاصتشكطصالطااياحص أنصال ساءص اصيشا  اصالطعامص صالوكعص

االشطاءصخاص ص صهدذاصالسدوقص
(3)

يصططداصيؤ دمصع ددصدا صالطدطأ ص صال جدا  ص

وكعصال ططص صيثدطبيصيصا انمصت"أمصالط ذ ص  مص ك "الماخ ك ص صيثطبصطثلص

يصا انمصع ا  صتس و دصالع طصطداص"أسطاءص  مصطصطط ص اصع مم"ا ذل ص

الكطاصاتوكعهص صيثطب
(4)

ص.صص

 طدداصتوعددمصداخددلصيثددطبصأسددواقصأخددطىصأ ددلصأهطكدد يصطثددلصسددوقص

إلضدداف صإلدددصاالاددطصيصاسددوقصأهددوىص)أحددوى(يصاسددوقصالسددوا  ك يص 

 م صاسوقص ال ياألسواقصال :صتقعصخا جصيثطبيصالعلصطاصأهطهاصسوقص 
(5)

ص.

                                                                        

 .220يصص2(صع :يصالطفلليصج1)

 .121(صسطسميصأسواقصيثطبص صالجاه ك يصص(0

 .121يصصصأس اقألت   أليفألالدل ليمسطسميصعومصالطع :يصص(4)

 .121يصصصأس اقألت   أليفألالدل ليمسطسميصعومصالطع :يصص(3)

 .100ص–ص121يصصصأس اقألت   أليفألالدل ليمسطسميصعومصالطع :يصص(5)



                   
 

 البعد الثقايف جملتمع مدينة يثرب قبل اإلسالم 811

 احلصون واآلطـــــــــــام:     : ثالثا

تطثلصالالونصااآلطامصنوعاصطاصأنوا صالفاصالطعطدا يصالط طكدزص صطمي د صصصص

يثددطبيصااع دد حصفكطدداص عددمصإحددمىصسددطاحصاخلددا  صططح دد صال  ددو ص

العططا صل طمي  ص ودلصاإلسدالمص
(1)

يصحكدثصتعدمصططح د صال  دو صالعطدطا ص ص

اإلسالمصطاصأهمصالططاحلصال :ص مأحصطاصخاللهاصههدو ص عد صصالطمي  ص ول

صلددا  صاالططكددزاحصال دد:صانفددطدحصالع اصددطصالطعطا يدد صالطهطدد صذاحصال

ما
(2)

.صلقمص انصطاصال وكعد:صأنصهتد مصطوا دفصالطمي د صالطص  فد ص صاألصدلص

ن كج صفكطاصيوماصلعممصخ دوصصنوايداص عضدهمصل دوع صاآلخدط-االعقكم 
(3)

ص-

اأ اضكهاصاطزا عهاص  الدك احصصد اعك يصتطث دمصأ  هداصلاطاي صحمادهاص

         دامصاهللصتعدالد صصي" اللكاصد:" صاآلطامص)عطعصأطدم(يصاعطفدمصصدغا هاص

 َّ  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّ 
 [.٦٢األحزاب: ]

 

                                                                        

يص1يصط4يصجتعولل ألالمبت ومألالم وو اةألبوي ألالعمولاةأل:اليوولاتخ(ص عكد:يصعودمصالعزيدزصعوددمصالدطحطايص1)

؛صا ددذا صخ كفدد يصأطددا صالواددطيص13ميصص0222- 1300 كددطاحيصدا صإحكدداءصالددلاثصالعط دد:يص

يصطج  ص اوثصالشطقصاألاس يصالعمدصالسا عصاالعشطيايص"اليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالمألآطلم"

 .11-30ميصص0212

ص.30يصصص"آطلمألاليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالم"خ كف يصأطا صالواطيصص(0)

 .ص021(صصال يصتا يخصشوهصالجزيط يصص4)
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ألااالس أصلأل

هدوص دلصص ا كدلصيا دلصحلداص  د:ص الاجدا  صيالقلدطصلغ  صيااألطم

القلددو صاالالددونيصاخللددهاصص"اآلطددام"يصا كددل ص كددمصطط ددعصطسدد  

الوع صاآلخطص الما صالطس ا صالسقوصص
(1)

ص.

األطمصااألعمص طع دصااحميصاالجطعصآطدامص"صيقومصيا وحصالاطوي 

اآعاميصاه:صالالونيصاأ ثطصطاصيسطدصمذاصاالسمصحلدونصالطمي د يصا دمص

ص"يقامصلغكطهاصأيضا
(2)

ص.

اهدوصالدطأيص-يدطىصالدوع االسؤامصاآلن صططاصاش قمص  طد صأطدم؟يص

ص"أطدم" أهناص  ط صع ي صاألصلصطاصالفعلص-األ ع 
(3)

 صيقدامصأطدمصعك كده ص

أغطضددهايصاأطددمصأذنكدده صسددمهطايصااألطددمص صالجددم انصاالاك ددانيصهدد:ص

ال وافذصالطغ ق صطاصالصا جيصالطف وح صطداصالدماخليصايسد عطلصاألطدمص ص"

ص"السو صأيصالاا  صالكوكط
(4)

ومص دأنصالكهدودص دانواص.صاع دصذل يصيطكاصالقد

يصألهنددمص ددانص صإطكدداهنمصأنصيغ قددواص"أطددم"ي  قددونصع دددصحلددوهنمص  طدد ص

                                                                        

 .41-40صيصتبت مألت   ؛صغضوانيص14يصصص0(صا اصط ظو يصلسانصالعطبيصج1)

 .004يصص1يصجتعد ألالبلبان(صالاطوييص0)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_phonology راجع: (3)
 .110يصصصتلاتخألاليه د(صالف سونيص3)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_phonology
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أ وا ددهيصاإنص انددمصلددهصنوافددذصتغ ددقصطدداصالصددا جيصاتفدد  صطدداصالددماخلص
(1)

.ص

حوا  ص دمانصنوافدذصطداص"اتع :ص ه:ص  ط صع ي يص"أطم"اع كهيصفإنص  ط ص

ص"الصا ج
(2)

صيصلك هاصت ك صالطؤي صاآلط  صطاصالماخل.

تصددذحصاآلطددامصا ددمصص انددمصالكهددوداطوقداصل طلدداد صاإلسددالطك يصفددإنص

خطسدونصافأنشدأحصطداصهدذاصال دو صتسدع صصيل  الاصماصطاصأيصعماصيأتكهدا

فو غصطجطو صطاص  ا صالعطبص ال  صعشدطصأططد يصصياا  محصممصالعطبصيأطط 

يصالطداصملسو هيلع هللا ىلصفكانمصالطجطوع ص  هاصأ  كاصاسوعكاصأطط ص ولصهجط صالطسومص

هند:صاألنلدا ص طداصهند:صالطهداعطياصعداصصيل:صالطمي د إصملسو هيلع هللا ىلصعطص سومصاهللصاه

ص"أهنداص ي د صالطمي د صالط دو  "ا امصلهدمصصيهممصهذ صاآلطام
(3)

صملسو هيلع هللا ىلصيصاأطدطهمص

فو :صاألنلا صاالطهاعطانصس  صاخطسونصأطط صعميدم صصي و اءصآطامصعميم 

صفو ددغصطجطددو صاآلطددامص صعهددم صالط كددطصطا دد صا طانكدد صاعشددطياصأططددا
(4)

صصص.

                                                                        

 .صص110يصصصتلاتخألاليه دالف سونيص(1) 

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصhttp://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_phonologyراجع:    (2)

هذايصالقمصعطفمصطثلصهذ صالع اصدطصالطعطا يد يصأاصطداصيشداماص صالعطدا  صالقميطد يص طداصعطفدمص

دااسولحألتفلدك كايصانظدط صالواشدايص ي"ال صف:صااالح طاء"يص قلمصفكطاص عمص صالعطا  صاإلسالطك 

 .130يصصالحةلاةألاالسالتيمأليف

 .420-421يصصص1(صالسطهودييصافاءصالوفايصج4)

 .420-421يصص1(صالسطهودييصافاءصالوفايصج3)

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_phonology
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سدالمصا عدم يصفكدانواصإلا انمصاآلطامصفعالصعزصأهلصالطمي د صالط دو  ص ودلصا

ي ال ونصماصافكهاصطاص لصعماصيقلدمهمصطداصالدماخلصأاصالصدا ج.صا دانص

اط هاصطداصصياط هاصطاصالصيعطصصإالص اسمصسكم صيطاصهذ صاآلطامصطاصيعطصصاسطه

صاط هاصطاصالصيع مصعاصذل صييع مصاسمصطالكه
(1)

ص.

ا ددمص ددط حصأهطكدد صاآلطددامصالاط كدد ص صالشددعطصالكثط دد:يصفهدد:ص انددمص

طع طددمهمص صالددمفا يصاطع لددطهمصطدداصاألحددماثصاالاددطابيصيا طددونص

ص ماخ هاصايل لونصفكهاصلسعماءيصيقومصا اصالص كم
(2)

ص 

ألق انسألألألألأ:ليألألألألبية لألألألألكللك اكبألألصبح لألألبهلألألاآلطلمألألح  ألَألتزاح 

 

أل

ألش اكي أليفألالك اعبألأل:ت كألالفةل،ألألقبألألتعلم نهفل الألألذاىألألاآلطلمألأل

ص

ص

ص

ص

ص

ص

                                                                        

 .41-42يصصصتبت مألت   ؛صغضوانيص12يصصصخالصمألال فلأل(صالسطهوديي1)

 .34-ص30يصص01يصصصالدبيملحيلةأل(صانظط صالص طااييصا0)
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نصتكداصإاصياآلطدام أنص"يقدومصالدم  و صاألنلدا ي ا صهذاصاللدمديص

صيأنصلهاصاضعاصخاصاص صطدطا صالعطدا  صالإصيطاصنو صالالونص الطع دصالعام

يصشدوصال دكاحيوضدعصفكطداص ك هداصصيفه:صتشادص الاجا  صالطص  فد صاألحجدام

صيأطاصالالدونصيالهاصطلاطبصعالك صتشطصصع دصطاصحولهاصاي  ز صطاصفو ها

فو اؤهاص الاجا  صالضصط صالها   صالطط ع صاالصحشوص ك هاصا مصتكونصاآل ا ص

ص ماخ ها
(1)

ص.

اإعطددااليصفددإنصاألطددمصيط ددا صعدداصالالدداص اشدد طالهصع دددص كددوحص

 ددصهدذاصل سك ديصاأنهصيشدوهصالقلدطص صسدع هصاا تفاعدهصات دو صططافقدهيصاع

األسااصيطكاصالقومص أنصلآلطامصطكز صخاصد يصتغدايطص صتكوي هداصالالدونص

االقلو صاالط ا ميصفقمصأخذحصطاص دلصذلد صنلدكوايصفكاندمصطزيجداصط هداص

صعطكعا؛صفكلصأطمصحلاصالك ص لصحلاصأطم
(2)

. 

ا مصيشكمصاألطمصع ددصشدكلصطط دعصأاصطسد  كلصأاصطسد ميطيصاي دألفص

داخ ددهصعددمداصطدداصالغددطصصاالقاعدداحصذاحصطدداصطددا قكاصأاص ال دد يصايضددمص ص

                                                                        

 .ص23يصصصآثلاألالمبت م(صاألنلا ييص1)

 .40-42يصص4يصجتعلل ألالمبت مألالم  اة(صأنظط ص عك:يص0)
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األعطم صالطثط  صأاصالطط ع يص صعهاتدهصاأل  عد يصت وعدهصإلددصسداح صداخ كد ص

صددغكط صاططتفعدد يصت ددك صالطؤيدد صصتشددوهصاللددااصأاصالف دداءصت ددلصع كهدداصنوافددذ

صاآلط  صطاصالماخل
(1)

.صاي دلصع ددصاألطدمص دطجصعدامصطط دعصالشدكلصيشدطصص

عم انددهصأحكاندداص طسددومصعما يدد صصع دددصأحددمصأ  ددانصاللدداايصا ددمص خطفددم

صط وندد 
(2)

ات صددذص صأع دددصاألطددمصطواضددعصيقددفصع كهدداصالطددمافعونصلطشددقص.ص

أاص الاجددا  يصا لددبصالطدداءصالاددا صأاصال ددا صع كددهصإنصصالطااصددطص السددهامي

هذايصا انمصت اقصآطدامصالكهدوديصخاصد يص دما صالعوداد صص.طاصعما  صا ل وا

الطدم ااصلكج طدعصفكهداصالزعطداءصصألداءصالشعا طصاال قواصالمي ك يصا كدوح

صل واثصاالطشاا  صحكاصيهطونص إ طامصالعقودصااالتفا اح
(3)

ص.

لعم صعواطلصلعلصطاصأهطهاصصا مصاتصذحصاألطمص صيثطبي
(4)

صص 

اخ الصصطوا فصالسدكانص صاألصدلصاالعقكدم يصاحدطصص دلصطا فد ص -

ع دصأنصتكونص طعزمصعداصاألخدطىيصحطصداصع ددصاالسد قاللك يصططداص

                                                                        

 .ص40يصص4يصجتعلل ألالمبت مألالم  اة(ص عك:يص1)

يص"آطلمألاليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالم".صخ كف يص020يصصص4يصجتعلل ألالمبت مألالم  اة(ص عك:يص0)

 .52-31ص

 .ص410؛صالشطيفيصطك صاالطمي  يصص110-112ف سونيصتا يخصالكهوديصصص(صال4)

 .110-112لف سونيصتا يخصالكهوديصصص(ص اععصأيضا صا3)
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الغصاأل ددطص ص ددطا صالااعدد صإلدددصتشددككمصطثددلصهددذ صالطوددا ص ددانصلددهص دد

صالالك  صالقاد  صع دصاللطودص صاعهصاألعماء.

صف صال و يعصالسكا يصاال :ص انمصط اسو صلهذاصال دو صطداصالطعطدا يص -

طعصالوضعص صاالع وا ص غو ص دلصعشدكط ص االسد ك انص جدوا صأطال هداص

صطاصصع كهاطاصأ اض:صلك:صيسهلص  اع هاصاحطاي هاصااإلش
(1)

ص.ص

ألأصلألالفك ةا

اعطدداصإذاص انددمصهددذ صال الددك احصاللدد اعك صتطثددلصتددأ كطاصخا عكددايص

فكددطىصالف سددونص
(2)

أنصفكددط صإ اطدد صالالددونص-اهددوصالددطأيصاأل عدد -يص

ااآلطامصع دص طمصالجوامص ص الدصالعطبيصإنطاصعاءصماصالكهودصطاصف سد كايص

يصا مصذهبصإلدصهذاصالدطأيص"حكثصتكثطصه اكصالالونصالطو ك صفوقصالجوام

السطهوديصاا اصال جا صاا اص س هصاالعططيصاغكطهمص
(3)

صصصص.

بصإلددصاألااصاالصدز جيصنق وهداصايطىصفطيدقصآخدطيصأنصاآلطدامصت سد

صطاصالكطا
(4)

طوقداصلهدذ ص-يصحكثصاعمصلهاصنظا طص كاصآ ا ها.صاطداصالطدطع ص

                                                                        

 يصص"آطلمألاليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالم"خ كف يصص(1)

 .12يصصتلاتخألاليه دالف سونيصص(0)

ص.ص005يصالحيلةألاالجيملعيم(صالص طااييص(4

 .10-12يصصاالجيملعيمالحيلةأل(صالص طااييص3)
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أنصالظاهط صالوحكم صال :صأدخ هداصالكهدودصإلددصالاجدا يصهد:صعط كد ص-اآل اء

  دداءصالالددونصااآلطدداميصايوددماصأهنددمصأيصالكهددوديصنق وهدداصطدداص ددالدصالشدداميص

 صالطص  فدد يصطثددلصاألطو يددونصحكددثصاشدد هطحصشددعوبصحضددا اهتاصالقميطدد

االك عددانكونيص إ اطدد صالالددونصاالقددال صفددوقصالططتفعدداح
(1)

.صاأيدداص ددانص

الطؤس صاألامصلآلطاميصفإهناص انمصتعمصعالط صططكدز يصانط داصطعطا يداصلدهص

صخلا لهصاع اصط يصاخ لمص هصطمي  صيثطب
(2)

ص.

ألالغ ضألت ألب لءألاآلطلما

لدونصأغطاضداصشد دصأعطعمصالطلداد صال ا يصكد صع ددصأنصلهدذ صالا

صط ها 

طثددلصال الدداصطدداصاألعددماءيصاطط ددزصلإلعددالنصاال و كددغ؛صإذصصسيلسوويما -

 انمصالادطابصإطداصداخ كد ص دكاصال وا دفصالطص  فد صل سدكانيصاإطداص

خا عكد صحدكاصيصددطجصالطعدامصل ق داميصف ددأايصإلكدهصال سداءصاالشددكوزص

صااألطفام
(3)

. 

                                                                        

 .1152يصدطشقيصآثلاألس اتلأل:فليطي انظطيصتفلك كا صفك كبصح ديصص(1)

 .11يصصالحيلةألاالجيملعيم(صالص طااييص0)

 .50–ص51يصصص"آطلمألاليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالم"(صخ كف يص4)
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طثدددلصاسددد صماطهاص طصدددا نصل صدددزياصالغدددالمصاالثطدددا صصاقيصووولدتما -

االاووبيصاأيضاصلافمصالك و صااألطوامصاأيضداص طسد ود صلافدمص

صالسالحصاالوضا ع
(1)

يصإذص انصالكهودص لف صخاص يصيكمسونصالوضا عص

داخددلصآطدداطهميصايط عددونصتددماالهاصلاددكاصنفادهدداصطدداصالط دداعطيص ددمص

صاططحهاص صأسوا همصأسعا هايقوطونص طفعص
(2)

ص.ص

طثددل صأطددا اصل  ع ددكم صفقددمصخلدد صالكهددودص عدد صصتعليميووم،-دت يووم -

اآلطدددامصل  دددم ي صفكج طعدددونصطدددعصع طدددا هميصاي ما سدددونص  دددوهمص

ادي هميص ص كوحصالطم اشص
(3)

ص.ص

يقدددومصصيصحكدددثع طاعددداحالل  شددداا صااصاطقدددطص طددداص اندددمص طثا ددد 

ع دددصالطعا ددمصا كددوحص- طدداصنظددا-ا انددمصاآلطددامصتشدد طل"صالف سددون 

الطددما ايصا انددمصفدداخط صاأل دداثصا ثكددط صاألدااحيصطط ددوء ص األسددفا يص

حكددثصيقسددطونص الك ددبصصيالزعطدداءصل طوكددمصاالطشدداا  صفكددانصيجطددعصفكهددا

"تفا احالالطقمس صحكاصيهطونص إ طامصالعقودصاا
(4)

ص.

                                                                        

؛ص عكد:يص14يصصصالحيولةألاالجيملعيوميصالص دطااييص110-112يصصصتلاتخألاليه د(صالف سونيص1)

 .24يصص4يصجتعلل ألالمبت م

 .405يصصتكمأل:المبت م(صالشطيفيص0)

ص.50–ص51يصصص"آطلمألاليه دأليفألالمبت مألقبلألاإلسالم"خ كف يصص(4)

 ؛صص110-112يصصص،ألتلاتخألاليه دالف سونص(3)
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سوىص- صا   اصالاال:-الكثطيوك صصالمصي وقصطاصهذ صالالونصااآل ا 

األطددمص"أاصص"الضدداكان"اأطددمصصي" عددبص دداصاألشددطص" ال دد صهدد: صحلدداص

"أ :صدعان ص اصسدطاك"اأطمصصي"األسود
 (1)

ص-أاص عضدهص-ص؛صا دمصيفسدطصهدذا

يهودص  :صال ضكطيصا ودلصإعال هدمصطداصصملسو هيلع هللا ىلص  طاصحمثصع مطاصحاصطصالطسوم

الطمي  يص اطواص  صطيبصآطاطهميصفا   عواصأسقفصحلوهنميصا طياحصأ واماص

صاحط وهاصطعهمصالطزخطف ي
(2)

ص.ص

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ  يقددومصاهللصتعددالد 

 حت جت هب مب خب حب  جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني ميزي
 حص مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت خت

 .[٦احلرش: ] َّ مص خص
ص

ص

ص

ص

                                                                        

 ص.22يصصآثلاألالمبت م(صاألنلا ييص1)

 .ص141-141يصصصاتخألاليه دتل.صالف سونيص042يصصص4(ص عك:يصطعالمصتا يخصالطمي  يصج0)
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ص

طج طعصطمي د صيثدطبيصخدالمصنصأصإلدصن كج صطفادهايتوص مصالم اس ص

- انصطاصشأنهصهتكئ هصص مصشهمص عماصحضا ياصا قافكايعلطصطاص ولصاإلسالميص

ذلد صالس قوامصهنض صحضا ي صعظطدص عمصاإلسدالميصا-  طيق صغكطصطواشط 

ص تك آللسسوابصا

همصطدمنصشدطامصغدطبصالجزيدط صالعط كد صأحمىصإيثطبصصالع  حص:الاأ

اإلسدالميصط دذصحدوال:صطداص ودلصاطط زاصتجا يداصا قافكداص صفدل صصيالط اضط 

صصصصصالساداصق.م.القطنص

طج طدعصع كهداصصش طل الطغمصطاصالثقاف صالطا ك صالط  وع صال :صاصثلنيلا

يصتقاسددطهاصالكهددودصالسددكانصطوا ددفن كجدد صل عددمدصصيسددالمإليثددطبص وددلصا

 طددطا ص-نلددهطحصاصاالو ددونصالعط كدد يصخاصدد صاألااصاالصددز جيصإالصأهنددا

 ثقافد صالعط كد صيصحكثصالع  حصيثطبصطط زاصل وتق صالثقاف صالعط ك ص ص-الزطا

ص صط  ق صالاجا صآنذاك.

صالسد مالاصيسدالمإلال سطكاحصال :صعطفمصماصالطمي  ص ودلصاصتعمصثلل لا

صلها.صاحضا ي
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 صالثقافد صص- صاألسداا-تطثلصالوعمصالثقا صل طج طعصالكثط :صصاابعلا

صالفكطي ص)أد ك صادي ك (يصاه:ص طثا  صطظاهطصحضا ي صله 

فأطاصالثقاف صالفكطي صاألد ك يصفه:صال  اجصاألد :صالذيص انص صاألسدااص

ههدو صشفويايصإالصأنهصيعمصال  اجصالاضا يصاأل دط صاالط طدوايصاي طثدلص ص

صياههدو صطوقد صطداصالطثقفدكاصيحط  صشعطي صط طكز ص صطج طعصطمي  صيثدطب

يصاألحددماثصالطعاصددط ص ددو صا سددو هأهددمصشددعطاءصاخ ودداءصهددذاصالطج طددعص

صسواقصطك صاال ا فصاغكطها.أال ال:صههو صاألسواقصال :صنافسمصا 

اأطدداصالثقافدد صالفكطيدد صالمي كدد يصفهدد:صال دد:صن جددمصعدداصاعددودصالكهددودص

 كدوحص"يصأاص"الطم اشداح" اع وا همصطاصأهلصالك ابيصاتطث مص صاعدودص

يصططاص انصلهصأ ط ص صال وعدهصالدمي :صاال ع كطد:يصاطؤشدطاصلومايد ص"الطم اا

ك صههدطحصطالطاهداص عدمصذلد يص دانصطداصن ا جهداصههدو صنظدامصحط  صتع كط

ص.ص"الك اتكب"

صي و اءصنو صخاصصطاصالالونصعدطصص اآلطدامصيثطبصتفطدحصطمي  ص-

يصاذلدد ص سددوبصطوكع هدداصالجغطافكدد صيالصددا جصطدداص–غ ددبصالظدداأ-عاءهدداص

ا ددالطغمصطدداصاعددودصهددذ صاآلطدداميصأاصأشددواههاص صط دداطقصأخددطىصداخددلص

مي دد صيثددطبصاخ  فددمصعدداصغكطهددا؛صفهدد:صأ ددمطهايصالاجددا يصإالصأنصآطددامصط
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اأ ثطهاصعمدايصاالصيضاهكهاص صهذاصالفاصالطعطا يصط  ق صأخطىيص اسد ث اءص

صخك يصططاصعع هاصتطثلصطظهطاصطاصطظاهطهاصالاضا ي .

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص

ص
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ك دد ص صأخوددا ص(صا داصال جددا يصالوغددماديصطاطدمص دداصطاطددودص دداصالاسدايصالددم  صالثط1)

الطمي  يصد اس صاتاقكقصصالحصالمياص اصعوااصشكطيصطط زص اوثصاد اسداحص

صهد.ص1302الطمي  صالط و  يصالطمي  صالط و  يص

(صا اص  ال يصطاطمص اصالاسايصأخوا صالطمي  يصعطعصاتو كقصاد اس  صصدالحصعودمص0)

العزيزص ياصسالط يصطط زص اوثصاد اساحصالطمي د صالط دو  يصالطمي د صالط دو  يص

صهد.صص1303

(صا اصط ظو يصعطامصالمياصطاطمص اصطكطمصاألنلا ييصلسدانصالعدطبيصدا صصداد يص4)

ص. كطاحيص)د.ح(

اصعومصالط  يصالسكط صال ووي يصتاقكق صطلد ف:صالسدقايصأ  دعص(صا اصهشاميصطاطمص 3)

ص.ص1155يصالقاهط يص0أعزاءيصطص

يصدا صالفكددطيص4ااإلسددالميصطص الجاه كدد  العددطبص  األفغددا يصسددعكميصأسددواق(ص5)

صم.صص1114 كطاحيص

لصيصالطمي د يص  دابصالط هد5عومصالقدماايصآ دا صالطمي د صالط دو  يصطص(صاألنلا يي2)

صم.1111يصهد/1302

(صالواشايصحسايصد اسداحص صالاضدا  صاإلسدالطك يصدا صال هضد صالعط كد يصالقداهط يص0)

ص.1111
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يصطج  ص اوثصالشطقص"آطامصالكهودص صالطمي  ص ولصاإلسالم"(صالواطيصأطا صخ كف يص1)

صم.ص0212يصالعمدصالسا عصاالعشطياصاألاس ي

 يصدا صا داص ثكدطيصصاك صالوصا ييصطل ف:صديبصالوغ:يصال وع صالثالثدصي(صالوصا ي1)

صهد.ص1320 كطاحيص

(صالوالذيطييصأحطمص اصياكديصف وحصالو دمانيصتاقكدق ص ضدوانصطاطدمص ضدوانيص12)

صهد.ص1314دا صالك بصالع طك يص كطاحيص

(صالجطا:يصا اصسدالميصطوقداحصفادومصالشدعطاءيص كدطاحيصدا صالك دبصالع طكد يص11)

صصصصصصص.0221

الو ددمانيصخطسدد صأعددزاءيصدا صالك ددابص(صالاطددوييصيددا وحص دداصعوددمصاهلليصطعجددمص10)

ص.1155العط :يص كطاحيص

(صالص ددطااييصطاطددمصعكددميصالطمي دد ص صالعلددطصالجدداه :ص)الاكددا صاالع طاعكدد ص14)

يصدطشدقيص كدطاحيص1طصصاالسكاسك صاالثقافكد صاالمي كد (يصطؤسسد صع دومصالقدطآني

صهد.1324م/ص1110

يصطؤسسد ص1طصصيألد كد الاكدا صاصييصالطمي  ص صالعلطصالجاه :----------(ص13)

صم.1113هد/1323دطشقيص كطاحيصصيع ومصالقطآن

(صالصكا ييصأحطمصياسكايصتا يخصطعالمصالطمي د صالط دو  ص دميطاصاحدميثايصتاقكدقص15)

صم.ص1114هد/1313يصعم يصدا صالع ميص3عومصاهللصطاطمصالكطدييصط
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الطو دددعصالجغدددطا صص"خدددوع :يصطلددد فدصطاطدددميصالطايثددد:يصطاطدددمصأحطدددمص(12)

الوكئ صااالنسانيصالطمي  صالط و  يصناديص–يصالطمي  صالط و  ص"كجك صالطكانااسلت

صم.ص1311/1111الطمي  صالط و  صاألد :يص

الذيبيصس كطانيصنقوشصعودلصأمصعذايدذصال و كد يصطك ود صالط د صفهدمصالوط كد يص(ص10)

ص.0220/ص1300الطياضيص

-هدصص1300الطياضصطعجمصالطفطداحصاآل اطك يصد اس صطقا ن يصيص--------ص(11)

صصص.طدص0222

يصطقدامص  ص"حط د صنا ونكدمصع ددصشدطامصالجزيدط صالعط كد "السعكميصسعكمصفايزيصص(11)

ص.ص0222الجطعك صال ا يصك صالسعودي يصال قاءصالثاطايصالطياضيص

هدد(يصخالصد صالوفداصص111السطهودييصع :ص اصعومصاهللص اصأحطدمصالاسد :ص)حص(02)

صهدص1410م/ص1100ءصاللاثصالعط :يصدطشقيص أخوا صدا صالطل فديصدا صإحكا

هد( صافاءصالوفاص أخوا صدا صص111(صالسطهودييص اصعومصاهللص اصأحطمصالاس :ص)حص01)

الطل ف:يصتاقكق صطاطمصطا:صالدمياصعودمصالاطكدميصأ  عد صأعدزاءيصدا صإحكداءص

صص1402اللاثصالعط :يص كطاحيص

 جا يد صالقميطد صطداصخدالمص(صالس ا يص حط يصنشأ صيثدطبصع ددصطدطقصالقوافدلصال00)

ال قوشصاالك ا احصالقميط يصنما صطلاد صتا يخصالطمي  صالط و  ص طعايد ص طسد:ص

ص.هد1344الطمي  صالط و  صصاألطكطصس طانص الجاطع صاإلسالطك ي
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دا صالفكدطصصي(صالشطيفيصاحطمصإ طاهكميصطك صاالطمي  ص صالجاه ك صاعهمصالطسدوم04)

صطد.0212العط :يص

(صالفكددطا يصأ ددادييصالطغددانمصالط ا دد ص صطعددالمصطا دد يصطط ددزص اددوثصاد اسدداحص03)

صهد.صص1304الطمي  صالط و  يصالطمي  صالط و  يص

(صال عكميصنو  صعومصاهللصالع :يصالوضعصاال  لاديص صالجزيط صالعط ك ص صالفل صطاص05)

الدديصدا صالقطنصالثالثص ولصالطكالدصاح ددصالقدطنصالثالدثصالطدكالدييصال وعد صاأل

صم.صص1110 /1310الشواصيصالطياض

يصالطياضص4(صحطانيصتاجصالسطصأحطميصالع ومصاالف ونص صالاضا  صاإلسالطك يصطص02)

صمصص0220-هد1301طك و صالطشميص

طج د ص  كد صاآلدابصالعدمدصصأسدواقصيثدطبص صالجاه كد يصعومصالطع د:يصسطسمي(ص00)

صم.ص210يصعاطع ص  هاي04

تددا يخصشددوهصالجزيددط صالعط كدد صالقددميميصطك ودد صاالنج ددوص(صصددال يصعوددمصالعزيددزيص01)

ص.1110الطلطي يصالقاهط يص

(صعوددمصالواسدد يص ددم يصال ددا يخصالشدداطلصل طمي دد صالط ددو  يص ال دد صأعددزاءيصالطمي دد ص01)

ص.1114الط و  يص

(صعومصالكطيميصخ كليص طيشصطاصالقوك  صإل:صالمالد صالطط زيد يصطؤسسد صاالن شدا ص42)

صطد.ص1110العط :يص كطاحيص
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دا صالط  قدصل  شطيصدطشقيصصيالقوطك صالعط ك ص ولصاإلسالمصي(صعط :يصخالمصإ طاهكم41)

ص.0220

(صع دد:يصعددواديصالطفلددلص صتددا يخصالعددطبص وددلصاإلسددالميصعشددط صأعددزاءيصطك ودد ص40)

صطد.ص1114ال هض يص غمادص

ص.ص1114(صغضوانيصياسكايصيثطبص ولصاإلسالميصدا صالوشكطيص44)

طعالمصالطمي  صالط و  ص كاصالعطا  صاال ا يخيصصعومصالطحطايصزيز عك:يصعومصالعص(43)

صم.0222- 1300يص كطاحيصدا صإحكاءصاللاثصالعط :يص1ط

ل فددد:يصط عدددمصإ دددطاهكميصطودددادعصع دددمصاالع طدددا يصال وعددد صالثالثددد يصالدددمطاميص(ص45)

صم.ص0212-هد1341

ي صلعدددطبصالقدددميمصيصاإلسدددك م (صطهدددطانيصطاطدددمص كدددوط:يصد اسددداحص صتدددا يخصا42(

ص.صصصصصصصم0223

(صنجطانيصياسكايصال  ظكطاحصاالع طاعك صااال  لادي ص صالطمي  ص صالقطنصاألامص40)

ص.0223الهجطييصتقميمصعومصالعزيزصالما ييصط شو احصا ا  صالثقاف يصدطشقيص

(صالف سونيصإسطا كليصتا يخصالكهودص ص الدصالعطبص صالجاه ك صاصم صاإلسدالميص41)

ص.1100يص طاد)د.ط(يصط وع صاإلع

ص

ص
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