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بسى اهلل انرحًـٍ انرحيى 
إْ هًثّز ث٦ٌجٌ٘ر ثٌضج٠ًن١ز دج٩ضذجً٘ج ؽَءث ثّج١ّج ِٚقٌوج ٌٍضج٠ًل 

دًٚٛر ٩جِز صْضٕو ثٌٝ ٩ور ٩ٛثًِ صؾض٨ّ ف١ّج د١ٕٙج إل٢٩جء ًٙٛر ٚثٝقز ٩ٓ 
 ٌٛ وجْ ٕ٘جن ٔم٘ فٟ إفوٜ ٘يٖ ثٌ٪ٛثًِ ٨ِ دمجء ًٚال ٟٝ. ٘يٖ ث٦ٌجٌ٘ر 

د١و ثْ ثال٩ضّجه , ث٩ضذجًثس ثمٌٜ ِىٍّز ٌٌُّ ِالِـ ث٦ٌٛثٌ٘ ثٌضج٠ًن١ز 
ٚثٌضٌو١َ ٩ٍٝ ؽجٔخ ٚثفو هْٚ ث٤مي دجٌؾٛثٔخ ثٌّْج٩ور ٠٪٢ٟ ِٕٙؾج أفجهٞ 

 دّج ٠ٖضًّ –ثٌضنٚ٘؛ فّغال ٌٛ ث٩ضّو فٟ ٥جٌ٘ر صج٠ًن١ز ِج ٩ٍٝ ثٌضج٠ًل فم٠ 
 فجْ ٘يٖ ثٌوًثّز ثٚ ثٌضق١ًٍ ثٌٌْهٞ ٦ٌٍجٌ٘ر ٠ضني –١ٍ٩ٗ ِٓ صف١ٚالس ؽَة١ز 

ِٚٓ عُ فجْ ِٕٙؼ ثٌوًثّز ٠ذمٝ ِقضجؽج ٌٍ٪ٛثًِ ثٌّىٍّز ٌوًثّز  (صج٠ًنج١ًٔج )ٕىال 
.  ثٌضج٠ًل وجٌٍغز ٚثٌو٠ٓ ٚغ١ٌ٘ج 

ثْ ٦ٌٔر ثٌٝ ِىجٔز ثالٔذ١جء صـُذٌٍ ٚدًٚٛر ٚثٝقز صأع١ٌُ٘ فٟ فٌوز 
 (ٍٙٛثس ثهلل ١ٍ٩ٗ )ٚثىث ِج ٩ٌؽٕج ٩ٍٝ ٕن١ٚز ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  , ثٌضج٠ًل ثٌذٌٖٞ 

ٔؾو ثٔٙج وجٔش ثوذٌ ٕن١ٚز صج٠ًن١ز ثعٌس فٟ ٢ِٕمز ثٌٌٖق ثالهٔٝ ثٌمو٠ُ 
ّٚجّ٘ش دمٛر فٟ صذوي ثٌّؾضّ٪جس ٚثٔمالدٙج ٩ٍٝ عٛثدضٙج ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌقٞج٠ًز , 
ٚوً ٘يث ًثؽ٨ ثٌٝ ثٌقٌوز ٚثٌضٕمً ثٌضٟ ثِضجٍ دٙج ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  فٟ ثوغٌ ِٓ 

ِىجْ , ثالٌِ ثٌيٞ ؽ٪ٍٗ ٠ذٌٍ ٕن١ٚضٗ وٕذٟ فٟ أوغٌ ثٌّؾضّ٪جس صقٌٞث فٟ 
ىٌه ثٌٛلش , ٚدجٌضجٌٟ فمو ثِّ فٟ ثوغٌ ِٓ داله ٔٛثر ثؽضّج١٩ز ٚلذ١ٍز ٚه١ٕ٠ز 

صف٩ٌش ف١ّج د٪و ٌضٕٖب ٕ٪ٛدج ثصنيس ِٓ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ِغجال ٚلوٚر فٟ ١ٌِْصٙج 
.  ثٌقٞج٠ًز 

٨ِٚ ىٌه فجْ ٘يٖ ثٌٖن١ٚز ثٌ٪١٦ّز صْىش ٩ٕٙج آالف ثٌٌلُ ث١ٕ١٢ٌز 
ٚثٌٕٚٛٗ ثٌمو٠ّز ثٌّ٪ضّور فٟ ٩ٍُ ثالعجً ,فٟ ف١ٓ ص٢ٕك ث٤ّفجً ثٌضًٛثص١ز 

ٔٚٛٙج غجِٞز ٌِٚصذىز ثف١جٔج صقضجػ ثٌٝ ؽٙو غ١ٌ ١ْ٠ٌ ٌض١٦ّٕٙج ٚصٕم١ز ِج ٘ٛ 
ِىضٛح دٕفِ ٩ٌٕٚٞ ِض٪ٚخ ثٚ ِٕقجٍ ٌفتز هْٚ ثمٌٜ ِٓ ثٌّؾضّ٪جس 

ثِج ثٌٕ٘ ثٌمٌآٟٔ فٙٛ ٠ّضجٍ دضؾ٠ٌو ثٌٛثل٪ز ثٌضج٠ًن١ز ِٓ ثٌّالدْجس . ثٌضج٠ًن١ز 
ثٌّىج١ٔز ٚثٌَِج١ٔز ٚثٌٖن١ٚز ٠ّٕٚـ ثٌٕ٘ ثٌيٞ ٠قٛٞ ٩ٍٝ ٙذغز صج٠ًن١ز 

فٌوز ٚفج١ٍ٩ز ًّج١ٌز صضؾجٍٚ فٟ ل١ّضٙج ثٌَِجْ ٚثٌّىجْ , ٕٚ٘ج ٠أصٟ هًٚ 
ث٤فجه٠ظ ٚثٌٌٚث٠جس ثإلّال١ِز ثٌّٛعمز ٌضف١ًٚ ثٌٛثل٪ز ثٌضج٠ًن١ز ِٚىٍّز ًٌٚٛر 
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ثٌٕ٘ ثٌو٠ٕٟ ثالّالِٟ ٌٚمو ؽجء ثٌذقظ ِضٌّوًَث فٛي عالط ِقجًٚ 
 . ( ث١ٌّٛٓ – ثٌفضٌر ثٌضج٠ًن١ز  –ثٌض١ّْجس )ًة١ْز

 

.   انتسًياث –أ 
صٌؽ٨ ثٌٝ ثٕجًثس فٟ  (إدٌث١ُ٘   ) ثالثْ ثلوَ ثالٙٛي ثٌٍغ٠ٛز الُّ 

-A-be-reثد٠ٌ١َٛ  )ثٌٕٚٛٗ ثال٠ذالة١ز , فمو ًٚه ثُّ ثفو ٍِٛن إ٠ذال د١ٚغز 

um)(1) .  ٕٚ٘جن ثٕجًثس ص٪ٛه ثٌٝ دوث٠ز ثالٌف ثٌغجٟٔ لذً ث١ٌّاله ف١ظ ًٚهس

( ) A-ba-ra-maأدجًثِج  )ِغً (ثٌذجد١ٍز , ثال٠ًٕٛز  )ثّّجء ِمجًدز دجٌٍغز ثالوو٠ز 

 .  (2) (A-ba-am-raثدجٌِث  ) (A-ba-ma-ra-maثدجَ ًثِج 
 ثٌٝ ثٔٗ صُ Sayseّٚج٠َ ١ٖ٠Hommelٌ ٩ٍّجء ث٠ًٕٛ٢جس ِغً ًِ٘ٛ 

فٟ ثٌض٪جِالس ثٌضؾج٠ًز د١ٓ ث١٠ًٕٛ٢ٓ  (إدٌث١ُ٘   )ثٌض٪ٌف ثع٠ٌج ٩ٍٝ ثُّ 
ٚثٌىٕ٪ج١١ٔٓ ٚثال١٠ًِٛٓ مالي فضٌر ثٌٌد٨ ثالٚي ِٓ ثالٌف ثٌغجٟٔ لذً ث١ٌّاله ثى 

فٟ ٩مٛه ثٌذ٨١ فٟ  ( ab-ramuأدٌثَ ) ٚ  (Abi-ramuثدٟ ًثِٛ  )ؽجء د١ٚغز 
 .  (3)ّٕجي داله ثٌٌثفو٠ٓ 

ٚفٟ ث١ٌْجق ٔفْٗ ٔؾو ثّّجء ثمٌٜ ِضٍٚز دجٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  , فّغال ثُّ 
ٟٚ٘ ِٓ ثالّّجء ثٌضٟ ٕج٧  ( ثالٌٗ ٠قya'qub'elّٟ   )٠٪مٛح ًٚه د١ٚــــغز 

ٚلو ٩غٌ ٩ٍٝ ٘يث . ثّضنوثِٙج فٟ ف١٢ٍْٓ مالي ثٌمٌْ ثٌنجِِ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله 
٨ِٚ  . (4) (َ .  ق143-1490 )ثالُّ فٟ لٛثةُ ثٌف٩ٌْٛ ثٌٌّٚٞ صقضِّ ثٌغجٌظ

ىٌه فجْ ٘يث ثالُّ ٠ٌؽ٨ دأٌٙٛٗ ثٌٍغ٠ٛز ثٌٝ داله ثٌٌثفو٠ٓ ف١ظ ًٚه ّٝٓ 
ثالٌٛثؿ ثٌّّْج٠ًز ثٌضٟ ص٪ٛه ثٌٝ ثٌمٌْ ثٌغجِٓ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله دج١ٌٚغز ثالوو٠ـــز 

 (ya-ah-gu-ub-il  ) , ٠ٚذوٚ ثْ ثُّ إّقك (yit-shaq-el )   ٠٪مٛح لو ٚ
ثمضَال ِٓ ثالّّجء ثٚ ثالٕىجي ثالٌٚٝ ٌٙج ٚ٘يٖ ثالّّجء صٌؽ٨ ثٌٝ ثٌذ١تز 

  , ٠ّٚىٓ ثْ ْٔضوي (5)ثٌٌثفو١ٕ٠ز ف١ظ ٔم٢ز ث٢ٔالق ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ٔقٛ داله ثٌٖجَ
ٕٚ٘جن أّّجء . ديٌه ٩ٍٝ ثْ ثٌٍغز ثٌضٟ صىٍُ دٙج ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  وجٔش ٌغز ؽ٠ًَز 

أمٌٜ صضًٚ دجٌذ١ش ثإلدٌث١ُ٘ ٞ ِغً الدجْ ٠ّٚٛف ًٚهس ث٠ٞج د١ٚغٙج ثالوو٠ز 
 ٟ٘ Saraِّٚج ٠ؤوو ثْ ثُّ ٍٚؽز ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ّجًٖ  . (6 )دجٌٛعجةك ثٌّّْج٠ًز

 ٚص٪ٕٟ ثال١ٌِر ثٚ ثٌٍّىز صمجدٍٙج دجٌٍغز  sarratum- ؽ٠ًَز ثالًٙ–وٍّز ثوو٠ز 
 .  (7 )  ٚص٪ٕٟ ث٠ٞج ثٌٍّىز ثٚ ث١ٌْور ثٌ٪١٦ّز nin galث٠ٌٌِْٛز وٍّز ٔٓ وجي 

ِٚٓ ثٌفضٌر ثال٠ًٕٛز ثٌقو٠غز ٔؾو ثّّجء صٖجدٗ ثُّ إدٌث١ُ٘  ال١ّّج فٟ فضٌر 
(  abu- ramuثدٛ ًثِٛ) ِغً  (َ.  ق669 - 680)ثٌٍّه ثالًٕٛٞ أٌّفوْٚ 

 .  (8)ٟٚ٘ ثٌٍف٦ز ثٌضٟ ٠٪ضمو ثٌ٪جٌُ ثالٌّجٟٔ ًِ٘ٛ دجٔٙج ثًٙ وٍّز إدٌث١ُ٘  
ثِج ف١ّج ٠ن٘ ثٌض١ّْجس ثٌضٟ ث١ٍمٙج وضذز ثًٌّٛٚط ثٌو٠ٕٟ ث١ٌٙٛهٞ فمو 

ؽجءس فٟ ١١جس ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ٟٚ٘ صىجه صض٪جٛ ف١ّج د١ٕٙج ٚويٌه  ِج ٚؽو ِٓ 
٠يوٌ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ثٔٗ فٟ ثٌذوث٠ز . فٟ ثٌٕٚٛٗ ثالمٌٜ  (إدٌث١ُ٘   )ص١ّْجس ٌـ  

 ِٚ٪ٕجٖ ثالح ثٌٌف٨١ ٍٚٚؽضٗ صو٩ٝ Abram (أدٌثَ  )وجْ ثُّ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ٘ٛ 
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ٚلو ؽجءس ٘يٖ ثٌض١ّْز ِٓ ثٌفًٚ ثٌقجهٞ ٩ٌٖ فضٝ ثٌفًٚ ثٌْجهُ , ّجًثٞ 
 إٌٝ ث٤ٙٛي –وّج ٌِ دٕج –صٌؽ٨  (أدٌثَ  )ِّٚج ٠الف٤ ثْ ٘يٖ ثٌٍف٦ز . ٩ٌٖ 

.  ثٌٍغ٠ٛز ثٌٌثفو١ٕ٠ز 
ّٕز ثى ثٙذـ 99عُ صغ١ٌس ثٌض١ّْز د٪و ثْ ثٙذـ ٩ٌّ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘   

٩ٕٚوِج وجْ ثدٌثَ فٟ ثٌضجّ٪ز :" ثى ٠يوٌ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ِج ٔٚٗ  (إدٌث١ُ٘   )ثّّٗ
٘ج ثٔج ثل٨٢ ٌه ٩ٙوٞ فضىْٛ ثدج الُِ : فنج١ذٗ ثٌٌح لجةال ... ٚثٌضْ٪١ٓ ِٓ ٩ٌّٖ 

دً ٠ىْٛ ثّّه  (ِٚ٪ٕجٖ ثالح ثٌٌف٨١ )وغ١ٌر ٌٚٓ ٠و٩ٝ ثّّه د٪و أالْ ثدٌثَ 
 ثِج ف١ّج (9)" . الٟٔ ثؽ٪ٍه أدج ٌؾًّٙٛ ِٓ ث٤ُِ  (ِٚ٪ٕجٖ ثح ٌؾًّٙٛ  )إدٌث١ُ٘  

ٚلجي إلدٌث١ُ٘  ثِج ّجًثٞ ٍٚؽضه فال :" ٠ن٘ صذوي ثُّ ّجًثٞ ثٌٝ ّجًٖ فٕمٌأ 
ٚثؽ٪ٍٙج ثِج  ... (ِٚ٪ٕجٖ ث١ٌِر  )دً ٠ىْٛ ثّّٙج ّجًٖ , صو٩ٛ٘ج ّجًثٞ د٪و ثالْ 

 .(10 )"ٌٖ٪ٛح 

 فٛي ثٌض١ّْجس ثٌٛثًهر فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ِٕٙج ٌغ٠ٛز  ٕ٘جن ث٩ضٌثٝجس ٩ور
دٌثَ أٚثمٌٜ ٔمو٠ز ؛ ٚثٚي ِج ٠ٌه ٘ٛ ثال٩ضٌثٛ ثٌٍغٛٞ ٩ٍٝ صذوي ثُّ ِٕٚٙج صج٠ًن١ز 

ٚ٘يث ال ٠ٚـ الْ فٟ ثٌض١ّْز ,  ٨ِ دمجء ِ٪ٕٝ ثالح فٟ وٍضج ثٌض١ّْض١ٓ إبراهيى ثٌٝ 

ٚلو ,  ٚ٘يث ال٠ف١و ِ٪ٕٝ ثالدٛر ibثٔمٍذش ثٌٝ إح ثال ثٔٙج  (ثح ) ٚص٪ٕٟ Abثالٌٚٝ أح 

.  (٠ذٌٖ / ٠ذٌأ )ثٌٝ ثًٙ ث١ٌجء فأٙذـ    (إح  )ثًؽ٨ ثٌٍغ٠ْٛٛ ثٌّم٨٢ 
ِٓ ؽجٔخ ثمٌ ٔؾو ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٠ٕفٟ ثْ ٠ىْٛ إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ لو ّّٟ 

دج١ّّٓ ٨ِ صموِٗ دجٌ٪ٌّ الْ ثُّ إدٌث١ُ٘  ؽجء ىوٌٖ فٟ ث٠٢جس ٚ٘ٛ ال ٠َثي فضٝ 
لجٌٛث :" ٙغ١ٌ ثٞ لذال ِغجهًصٗ دالهٖ ٚ٘ؾٌصٗ ؛ ٚ٘يث ِج صيوٌٖ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز 

٩ٍٚٝ ٘يث فجْ ثُّ إدٌث١ُ٘  د١ٚغضٗ ثٌمٌآ١ٔز , (11)" ّّ٪ٕج فضٝ ٠مجي ٌٗ إدٌث١ُ٘  
.  لو ٩ٌف دٗ ثٌٕذٟ ٚ٘ٛ ِج ٠َثي ٙغ١ٌث 

٨ِٚ ىٌه فجْ ثٌض١ّْز ثٌغج١ٔز فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ صضٛثفك ٨ِ ثٌض١ّْز ثٌمٌآ١ٔز 
٠ٚذوٚ ثْ ثٌّ٪ٕٝ ثٌضًٛثصٟ وجْ ص٠ٌٖ٪١ج ٚال ٠ْضٕو ثٌٝ ثٌضفى١ه ثٌٍغٛٞ ٌىٍّز 

وّج ٘ٛ ثالٌِ دجٌْٕذز ثٌٝ ّجًٖ ثٌضٟ ث١ٍك ١ٍ٩ٙج وّج ٌِ   (ثح ٌؾًّٙٛ )إدٌث١ُ٘ 
ٚ٘يث ثٌّ٪ٕٝ ص٠ٌٖ٪ٟ أ٠ٞج ٚال ٠٪ضّو ٩ٍٝ ثٌّ٪ٕٝ ثٌٍغٛٞ  (أَ ٌٖ٪ٛح  )دٕج 

ٚفٟ ٘يث ث١ٌْجق ٠ٌه ث٠ٞج فٟ ث٠جس ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ص١ّْجس  . (أ١ٌِٖ  )ٌٍىٍّز 
ثٌؾ٪ً ثٌض٠ٌٖ٪ٟ  )ص٠ٌٖ٪١ز الُّ إدٌث١ُ٘  صضٛٝـ ف١ٙج وّج ٠ّْٝ ٩ٕو ثإلّال١١ِٓ 

ثْ إدٌث١ُ٘  وجْ أِز " ( 12)"  لجي ثٟٔ ؽج٩ٍه ٌٍٕجُ ثِجِجً  : " ثى ٔمٌث لٌٛٗ ص٪جٌٝ (
 "(13)  .

, ثِج فٟ ثٌٕمٛٓ ثٌ٪ٌد١ز ثٌؾٕٛد١ز فمو ؽجء ثُّ إدٌث١ُ٘  دٍف٦ٗ ثٚ ل٠ٌذج ِٕٗ 
, ٚويٌه د١ٚغز ىدٌُ٘  . (14) (دٌّ٘ٛ دٓ ؽوْ  )ثى ًٚهفٟ ثٌّْٕو ٌف٤ دٌّ٘ٛ 

.  (15)ٚلو ؽجء فٟ ثٌٕمٛٓ ثٌْذأ٠ز ثٌق٠ٌ١ّز ثدوثي ثٌَّٙر دجٌٙجء 
٠ٌٜٚ ثفو ثٌذجفغ١ٓ ثالّال١١ِٓ ثْ ثُّ ٔذٟ ثهلل إدٌث١ُ٘  لو٠ٌؽ٨ ثٌٝ ثٌؾيً 

وّج ٘ٛ ثٌقجي الُّ ثّّج١٩ً ِٓ ثٌؾيً ٨ّْ٠ ٚثٌيٞ  (٠ذٌأ / دٌٖ , دٌأ)ثٌ٪ٌدٟ 
 . (٠ْقك  )ٚثّقك  (٠ّْ٪جي  )ٚؽو وغ١ٌث فٟ ثٌٕمٛٓ ثٌ٪ٌد١ز ِٚىضٛح دج١ٌجء 
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ٚث١ٌُّ ف١ٗ ٍثةور  (دٌثء  )٩ٍٚٝ ٘يث ثالّجُ فمو ٠ىْٛ ثُّ إدٌث١ُ٘  ِٖضك ِٓ 
 .  (16)وض٪٠ٌف ْٔذز 

٠مضٌح ِٓ ِ٪ٕٝ ثٕضمجق ثُّ إدٌث١ُ٘   (دٌأ , ٠ذٌأ)٠ٚذوٚ ثْ ثٌؾيً 
مٚٛٙج ٚثْ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ لو وًٌ ٘يث ثٌٍف٤ ٨ِ ثُّ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ِٕي ١فٌٛضٗ 

:  ٚثٔىجًٖ ٌ٪ذجهر ثالٕٙجَ ٚثٌضذٌأ ِٓ آٌٙز لِٛٗ آٔيثن , ثى صىٌ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز 
إال ثٌيٞ ف٢ٌٟٔ فجٔٗ * ٚإى لجي إدٌث١ُ٘  الد١ٗ ٚلِٛٗ إٕٟٔ دٌثء ِّج ص٪ذوْٚ " 

" ١ّٙو٠ٓ 
 لو وجٔش ٌىُ أّٛر فْٕز فٟ إدٌث١ُ٘  ٚثٌي٠ٓ ِ٪ٗ ثى لجٌٛث إٔج دٌثء (17)

 فضٝ ثِّج ص٪ذوْٚ ِٓ هْٚ ثهلل وفٌِج دىُ ٚدوس د١ٕٕج ٚد١ٕىُ ثٌ٪وثٚر ٚثٌذغٞجء أدو
  (18)" صؤِٕٛث دجهلل ٚفوٖ 

ِٚج وجْ ثّضغفـــــجً إدٌث١ُ٘  ٤د١ٗ ثال ٩ٓ ٩ِٛور ٩ٚو٘ج إ٠جٖ فٍّج صذ١ٓ ثٔٗ " 
 (19)"  ٩وٚثً  هلل صذــــــــٌأ ِٕٗ 

ثْ ِقجٌٚز صف١ٌْ ثُّ إدٌث١ُ٘  ٚثدٌثٍ آ١ٌز ثٕضمجلجصٗ ِٓ ثٌٍغجس ثٌمو٠ّز 
ؽ٪ٍش ثٌذ٪ٜ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٠نض٩ٌْٛ أفىجًث ٩ؾ١ذج ٚد٢ٌق صأ٠ًٚ ٌغ٠ٛز ٚصج٠ًن١ز 

غٌد١ز ,٩ٍٚٝ ّذ١ً ثٌّغجي ٔأمي ثفو ثٌذجفغ١ٓ ثٌمجة١ٍٓ دجْ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘ ٘ٛ 
 ِْضال ديٌه ٩ٍٝ صق١ًٍ ثُّ إدٌث١ُ٘  دجٌٍغز (20) (ثمٕجصْٛ  )ثٌف٩ٌْٛ ثٌٌّٚٞ 

ٌٚمذٗ ثٌٍّىٟ  (ثِٕقٛصخ ثٌغجٟٔ  ) ثٌمو٠ّز ِذضوءًث دجُّ ثد١ٗ ٚ٘ٛ ثٌف٩ٌْٛ رثٌٌّٚٞ
ًٌّٔٚ ِٚٓ عُ  (ثٌْج١ِز  )ٚثٌيٞ ٢ٕ٠ك دجٌٍغجس ثٌؾ٠ًَز  (ٔخ ِج٩ش ٧ً  )

د٪و٘ج ٠٪ٌػ ٩ٍٝ ثُّ إدٌث١ُ٘   ! ر٠أٌٚٙج ثٌٝ ثٌٌٍّٕٚ ثٚ ثٌٌّٕٚه ثٌٍّه ث٢ٌجغٟ
 (ثدٌ )٠ٚؤوو ٩ٍٝ ٠ٌِٚز ٘يث ثالُّ ثٌّىْٛ ِٓ ٍِٚم١ٓ ١ٌ٘ٚغ١ٍف١١ٓ ّ٘ج 

وّج . ٚص٪ٕٟ ًؽً ,ٚدجٌضجٌٟ فجْ ثُّ إدٌث١ُ٘  ٠٪ٕٟ ثٌفجًُ  (ًثَ  )ٚص٪ٕٟ ؽٛثه 
١ٌِٚ دجٌذقظ ِض٨ْ . فذ١خ ثهلل  =( آصْٛ –أمٓ  )ثْ ٌمخ م١ًٍ ٘ٛ ٌمخ ٌِٚٞ 

٠ّْـ دجٌٌه ٩ٍٝ ٘يث ثٌٌأٞ ثٌّضٕجلٜ فٟ هثمً ثفىجًٖ ,  عُ ال ث٩ٌف ثْ ٘يث 
.  ثٌىجصخ ثٌٝ أٞ ِٓ ثٌو٠جٔجس ثٌّْج٠ٚز ٠ٕضّٟ 

ثِج ف١ّج ٠ن٘ ٚثٌو ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  فجْ ثٌؾوي ٠ىْٛ د١ٓ ١ِّْجس ثًٌّٛٚط 
( TARAHصجًؿ  )ثٌو٠ٕٟ ث١ٌٙٛهٞ ٚثٌّضّغً فٟ ١١جس ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ثٌيٞ أّّجٖ 

ٟٚ٘ دقو ىثصٙج صّغً   (آًٍ  ) رٚد١ٓ ثٌٍف٦ز ثٌٛف١و ثٌّيوًٛر دجٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ د١ٚغ
٩ُ  )ثَ  (أح )ً٘ ٘ٛ . ثمضالف فٟ ثٌّ٪ٕٝ ثٌّمٚٛه ِٓ ثًصذج١ٙج دجٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  

؟   (
ؽجء فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ثْ ٚثٌو إدٌث١ُ٘  ٘ٛ صجًؿ ٚلو ثًصقٍٛث ٨ِ دجلٟ ثفٌثه 

 ٩205جةٍضُٙ ثٌٝ فٌثْ ٚثّضمٌٚث ف١ٙج فضٝ ِّجس صجًؿ د٪و ثْ دٍغ ِٓ ثٌ٪ٌّ 
٩ٍٚٝ ٘يث ث٤ّجُ أميس ثٌّٚجهً ص٢ٍك ٌف٦ز صجًؿ ٩ٍٝ ٚثٌو إدٌث١ُ٘   . (21)ّٕز  

 ِضفمج ١ٍ٩ٗ ٩ٕو ؽ٨١ّ ثٌىضجح فٟ ثٌ٪جٌُ إال د٪ٜ ثٌّؤًم١ٓ ٣فضٝ ثٙذـ ٘يث ثٌٍف
.  ثإلّال١١ِٓ 

ث٦ٌٌٕر ثإلّال١ِز ٌٛثٌو إدٌث١ُ٘  صْضٕو إٌٝ ثُّ آًٍ ثٌٛثًه فٟ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز 
 . (22)" ٚثى لجي إدٌث١ُ٘  ٤د١ٗ آًٍ: " 
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 ٚلو فجٚي ِفٌْٚ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ثٌضٛف١ك د١ّٕج ؽجء فٟ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز ٩ٓ 
ثُّ إدٌث١ُ٘  ٚد١ٓ ِج أمي ٚصٛثصٌ ٩ٓ صًٛثر ث١ٌٙٛه , ٚلو ىوٌس ثلٛثال ِض٪وهر وجْ 

ثٚ . ِٓ ثدٌٍ٘ج ثٔٗ الدٟ إدٌث١ُ٘  ثّّجْ ّ٘ج آًٍ ٚصجًؿ ِغً ثٌّثة١ً ٠ٚ٪مٛح 
 .  (23)ثْ ثفوّ٘ج وجْ ثّّج ٚثالمٌ وجْ ٌمذجً  

ثِج ثٌٌثٞ ثالوغٌ ثٔضٖجًث فٟ ث٠ٌّٛ ثٌو٠ٕٟ ثالّالِٟ ٘ٛ ثْ آًٍ ٌُ ٠ىٓ 
ٚثٌو إدٌث١ُ٘  ٚثّٔج وجْ ٩ّٗ دو١ًٌ ثْ آًٍ وجْ ٌِٖوج ِٚجس ٩ٍٝ ه٠ٓ لِٛٗ ٚ٘يث 

ٌُ ٠َي ٠ٕمٍٕٟ ثهلل  : " (ٍٙٛثس ثهلل ١ٍ٩ٗ ٚآٌٗ )ِج ٠ض٪جًٛ ٨ِ لٛي ثٌٕذٟ ِقّو 
ٚ٘يث ٠وي ٩ٍٝ ثْ ثٌْٕخ . (24)"ِٓ ثٙالح ث٢ٌج٠ٌ٘ٓ ثٌٝ ثًفجَ ث٢ٌجٌ٘ثس 

وّج ثْ ثدجء ثٌٕذٟ  . ث٠ٌٌٖف ٢ٌِٙ ِٓ ثٌٌٖن ِٓ ؽٙز ثالدجء ٚثالِٙجس 
وجٔٛث ؽ١ّ٪ج ِؤ١ِٕٓ دجهلل ٚغ١ٌ ٌِٖو١ٓ وّج صٛٝـ ىٌه ث٠٢ز ثٌى٠ٌّٗ فٟ ثفو 

: ِٚجه٠مٙج  
 . (25)" ثٌيٞ ٠ٌثن ف١ٓ صمَٛ ٚلٍذه فٟ ثٌْجؽو٠ٓ " 

وجْ  (ٍٙٝ ثهلل ١ٍ٩ٗ ٚآٌٗ  ) ٚصفٌْ ٘يٖ ث٠٢ز ٩ٍٝ ثْ ًٚؿ ثٌٕذٟ ِقّو 
 .  (26)٠ٕمٍٙج ثهلل ص٪جٌٝ ِٓ ّجؽو ثٌٝ ّجؽو هلل ًح ثٌ٪ج١ٌّٓ 

ثمي ٩ٍٝ ثٌٍغز ثٌمٌآ١ٔز فٟ  (٤د١ٗ آًٍ )       وّج ثْ صف١ٌْ لٌٛٗ ثٌى٠ٌُ 
ِ٪ٕٝ ث٤دٛر ثى ثْ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ٠ٌٙـ فٟ ثْ ث٤دٛر وّج ص٢ٍك ٩ٍٝ ثٌٛثٌو ص٢ٍك 

ثَ وٕضُ ٕٙوثء ثى فٌٞ ٠٪مٛح : "  وّج فٟ لٌٛٗ ص٪جٌٝ هأ٠ٞج ٩ٍٝ ثٌ٪ُ ٩ٍٚٝ ثٌؼ
ثٌّٛس ثىث لجي ٌذ١ٕٗ ِج ص٪ذوْٚ ِٓ د٪وٞ لجٌٛث ٔ٪ذو إٌٙه ٚثٌٗ آدجةه إدٌث١ُ٘  

فئدٌث١ُ٘  ثح ٚثّّج١٩ً ثح ٚثّقك ثح  ٌٍٕذٟ   . (27)"  ٚثّّج١٩ً ٚثّقك 
.  ٚ٘يث ثٌضم١ٍو وجْ ّج٠ًج ٩ٕو ثٌ٪ٌح لذً ثالّالَ ٚد٪وٖ . ٠٪مٛح 

٩ٍٝ ٘يث ث٦ًٌّٕٛ فجْ آًٍ وجْ ٩ُ ٌٍٕذٟ إدٌث١ُ٘  ٌُٚ ٠ىٓ ثدجٖ , ٚلو صضٞـ 
ٌٕج د٪ٜ ِالِـ ثًٌٚٛر ٩ٓ ث٤ٌِ إىث ِج ًد٢ٕج ٘يث ثالصؾجٖ ٨ِ ِج ِج ؽجء فٟ 

لو ثًصقً ِٓ دالهٖ فٟ ٚثهٞ  (صجًؿ  )ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ثٌيٞ ٠يوٌ دجْ إدٌث١ُ٘  
ٚ٘يث ٠وي ٩ٍٝ ثْ صجًؿ ٌُ ٠ىٓ ِض٪جًٝج  . (28)ثٌٌثفو٠ٓ ٨ِ إدٌث١ُ٘  ثٌٝ فٌثْ 

٨ِ ثدٓ إدٌث١ُ٘  ِٓ ف١ظ ثٌؾجٔخ ثٌ٪م١وٞ ثٌض٪ذوٞ ٚثال ٌّج وجْ لو صذ٪ٗ ّٚجً ِ٪ٗ 
ٚثّٔج ثٌيٞ ثمضٍف ِ٪ٗ فٟ ٩ذجهر ثالٕٙجَ ٘ٛ . فٟ ٘ؾٌصٗ ِٓ ثٌ٪ٌثق ثٌٝ ثٌٖجَ 

.  ٩ّٗ آًٍ 
د٪ٜ ثٌذجفغ١ٓ ثالّال١١ِٓ ثٌّقوع١ٓ فجٌٚٛث ٩ٓ ٠ٌ١ك ثٌٍغز ٚص٠ٌٚف 

فٌٚفٙج ٩ذٌ ثالٍِجْ ث٢٩جء صف١ٌْث ٌغ٠ٛج ٠مٟٞ دىْٛ آًٍ ٘ٛ صجًؿ ٔفْٗ , ِٓ 
ثى ٠ٌٜ ثالّضجى  . (ثٌْج١ِز  )مالي صٖجدٗ ث٤فٌف ٚصذوٌٙج د١ٓ ثٌٍغجس ثٌؾ٠ًَز 

ثٌٌّفَٛ ٩ذجُ ثٌ٪مجه ثٔٗ ثىث ْٔخ إدٌث١ُ٘  ثٌٝ إًٓٛ فّٓ ثٌّّىٓ ثْ ٠ىْٛ آًٍ 
ٚصجًؿ ٌف١٦ٓ الُّ ٚثفو ثىث ٠٪ضمو دجْ إًٓٛ صىضخ دجٌٍف٤ آًٍٚ ٚآصًٛ ٚآًّٛ 

ٚآص١ٌ , عُ ٠قٛي ٘يٖ ثالٌفج٣ ثٌٝ ص١ٌث ٚص١ٌؿ دج٩ضمجه ثْ آًٍ ٘ٛ ثٌٍف٤ ثٌمو٠ُ ٚثْ 
 ٚص١ٌث ثٚ ص١ٌؿ ٟ٘ ٢ٔك د٪ٜ ثٌٍغجس ثٌْج١ِز ثٌّضموِز ثٌضٟ صىضخ إًٓٛ د١ٓ ثٌٛث

 . (29)ٚث١ٌجء
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 (صجًؿ  )٠ٌٜٚ دجفظ ِ٪جٌٙ ثْ وٍّز آًٍ فٟ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُ ٟ٘ صٌؽّز 
فٟ ثّفجً ث١ٌٙٛه ٚىٌه ِٓ مالي صأ١ًٙ ٌف٦ز صجًؿ فٟ ثٌٍْجْ ثٌ٪ذٌثٟٔ ِٚ٪ٌفز 

 . (ٌْجْ إدٌث١ُ٘  وّج ٠و٩ٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ  )ِ٪ٕجٖ ٚثٕضمجلٗ فٟ ثٌٍْجْ ث٢ًثِٟ 
أٞ فًّ ِج  (١ٌؿ  )٠ٌٚؽ٨ ٘يث ثٌذجفظ وٍٕز صجًؿ ثٌٝ ثٌؾيً ثٌ٪ذٌٞ ث٢ًثِٟ 

ٚثٌـــــًٍٛ   ( ٚثًٍ – ٠ًَ –ًٍٚ  )٠غمً ٥ٌٖٙ ٠ٚمجدٍٙج ٨ِ ثٌؾيً ثٌ٪ٌدٟ 
٩ٍٝ ( ثٌٛثًٍ) ٟ٘ وٍّز  ( ١ًٛؿ –١جًؿ  )ٟ٘ ثٌقًّ ثٌغم١ً عُ ٠ؾ٪ً وٍّز 

 . (30)ثٌض٢جدك ال ٩ٍٝ ثٌّؾجٍ دّ٪ٕٝ ثٌّقًّ 
٩ِّٛج ثْ ِقجٌٚز إ٠ؾجه ِ٪ٕٝ صمجًدٟ ثٚ ص٢جدمٟ د١ٓ آًٍ ٚصجًؿ ٠ذمٝ د٪١وث 

٩ٓ فٍٛي  ثٌّىضٖفجس ث٤ع٠ٌز ٚثٌٌلُ ٚث٤ٌٛثؿ ثٌىضجد١ز فٟ صٍه ثٌفضٌر , ثى ١ٌِ 
ٕ٘جن أٞ ٔ٘ ِّْجًٞ إٔجً ِٓ ل٠ٌخ ثٚ د٪١و ثٌٝ ٘جص١ٓ ثٌٍف٦ض١ٓ , ٚ٘يث ِج 

٠ؾ٪ً ثٌذجفغ١ٓ ٠ٌوْٕٛ ثٌٝ صق١ٍالس ٝ٪١فز ًغُ ثٌؾٙٛه ثٌّذيٌٚز , ٚدجٌضجٌٟ فجْ 
ثًٍ ٩ٍٝ ِج ث٩ضمو ٌُ ٠ىٓ ٚثٌو إدٌث١ُ٘  دو١ًٌ ِج ٌِدٕج عُ ثْ صجًؿ ثٌّيوًٛ فٟ 
ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ٘ٛ ثالمٌ ٨ِٝٛ مالف د١ٓ وٛٔٗ ٚثٌو إدٌث١ُ٘  ثٚ غ١ٌٖ ٌضٕجلٜ 

وضذز ثالّفجً فٟ ٕن١ٚز صجًؿ ثٌيٞ صٛؽٗ ٨ِ إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ ثٌٝ ثًٛ وٕ٪جْ 
.  ٚد١ٓ صجًؿ ٙج٨ٔ ثالٕٙجَ ٚثٌّوثف٨ ٩ٕٙج 

 

انفترة انتاريخيت  . ب 
ثْ ثٌذش فٟ ث١ٌّٛٓ ثالٍٟٙ ٌٍٕذٟ إدٌث١ُ٘  ٠٪ضّو ثّجّجً  ٩ٍٝ صقو٠و ثٌفضٌر 

ٚلو صٕم٪ٕج ٕ٘ج ث٤ّفجً ث١ٌٙٛه٠ز فٟ ًُّ د٪ٜ ثٌّالِـ ثٌضج٠ًن١ز . ثٌضٟ ٩جٕٙج 
ثٌّ٪جٌٙر ٌٍٕذٟ إدٌث١ُ٘  د٪و ِمجًٔضٙج ٨ِ ثٌٕمٛٓ ٚثٌىضجدجس ث٤ع٠ٌز ثٌّٕضٌٖر فٟ 

.  داله ثٌٌثفو٠ٓ ٌِٚٚ ٠ًّٛٚج ثٌمو٠ّز 
فٟ ثٌذوث٠ز ٔ٪ٌٛ ثٌّالِـ ثٌضج٠ًن١ز ٌ٪ٌٚ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ِٓ مالي 

 ثٌضٟ ثؽٌث٘ج هثًّٛ ثٌضًٛثر ٚثٌضٟ صٕمُْ دوًٚ٘ج ثٌٝ ٠ٌ١مض١ٓ ٌقْجح سثٌّوٚٔج
ٚص٪ضّو وٍضج . ٚث٢٩جء صج٠ًل ٕذٗ ِؤوو ٌٍفضٌر ث١ٌَِٕز ثٌضٟ ٩جٕٙج إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ 

وٕم٢ز صج٠ًن١ز ٌقْجح صٛث٠ًنُٙ ,  (١٘ىً ١ٍّّجْ )ث٠ٌ٢ٌمض١ٓ ٩ٍٝ دٕجء ث١ٌٙىً 
ثال ثٔٙج صنضٍف فٟ ثٌفضٌر ثٌضٟ ٩جٕٙج دٕٟ ثٌّثة١ً فٟ ِغٌ فضٝ مٌٚؽُٙ ِٕٙج ثٌٝ 

:  ف١٢ٍْٓ ٠ّٚىٓ صٍن١٘ ٘يٖ ثٌقْجدجس وجالصٟ 
 ثال٩ُ ِٓ ثٌ٪ٍّجء ٠قوه حثْ صج٠ًل دٕجء ث١ٌٙىً ٚدجال٩ضّجه ٩ٍٝ ثٌغجي

٠ٚؾ٪ٍٙج ثٌّضنْٚٚٛ فٟ ثٌوًثّجس ثٌضًٛثص١ز دـ . َ .  ق970 – 960دقٛثٌــــٟ 
عُ ٠ٞجف ثٌٝ ٘يث ثٌَِٓ ِج لٞجٖ د١ٓ إٌّثة١ً فٟ   . (31)َ وٌلُ ٢ّٟٚ . ق966

٩ٕٚوِج دوأ ١ٍّّجْ فٟ : "  ّٕز 480ٌِٚ ٟٚ٘ فْخ ِج ؽجء فٟ ّفٌ ثٌٍّٛن 
ِٓ ثٌْٕز ثٌٌثد٪ز  ( ِج٠ٛ –ث٠جً  )دٕجء ١٘ىً ثٌٌح فٟ ثٌٌٖٙ ثٌغجٟٔ ِٓ ٌٕٙ ٠ًٛ 

ٌض١ٌٛٗ ٩ٌٓ إٌّثة١ً , وجْ لو ثٔمٞٝ ٩ٍٝ مٌٚػ دٕٟ ثٌّثة١ً ِٓ ه٠جً ٌِٚ 
 , ٠ٚٞجف ثٌٝ ىٌه أ٠ٞج ّٛثس ٩ٌّ ثٌٕذٟ ٠٪مٛح (32)" أًد٪ّجةز ٚعّجْٔٛ ٩جِج 

ّٚأي ف٩ٌْٛ : "  ّٕز ٩130ٕو همٌٛٗ ثٌٝ ٌِٚ ٚثٌضٟ فْذش فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ 



انهىيت انتاريخيت                                                                                                            (عهيه انسالو  )إبراهيى انخهيم 
  عادل هاشى عهي. د.و

                                                                                                                                                                          

 

 2010هًثّجس صج٠ًن١ز ثٌ٪وه ثٌضج٨ّ ث٠ٍٛي  

   (      91  )   

 (33)" ّٕٛثس غٌدضٟ ِتز ٚعالعْٛ ّٕز " ٠٪مٛح وُ ٘ٛ ٩ٌّن ؟ فأؽجح ٠٪مٛح 
 ّٕز ٩ٕوِج ٌٚو ٌٗ ٠٪مٛح فْخ ِج ؽجء فٟ 60أِج ثٌٕذٟ ثّقك فمو وجْ ٩ٌّٖ 

 ّٕز ٩ٕوِج دٌٖ 100, فٟ ف١ٓ وجْ ٩ٌّإدٌث١ُ٘  ( 26 : 35 )ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ 
ٚديٌه فجْ ؽ٨١ّ ٘يٖ ثالًلجَ ص٪١٢ٕج ًلّج صج٠ًن١ج ِٓ ٚؽٙز ٦ٌٔ . دجّقك ٌٚوٖ 

.  َ .  ق 2136ثالّفجً ثٌضًٛثص١ز  ٘ٛ 
ثِج ثٌضٛؽٗ ثالمٌ فٟ فْجح ٘يٖ ثالفوثط فٙٛ ٢ِجدك ٌٗ ثال فٟ صقو٠و فضٌر 

ٚوجْ : " دمجء دٕٟ ثٌّثة١ً فٟ ٌِٚ ٕٚ٘ج ص٪ضّو ٩ٍٝ ّفٌ ثٌنٌٚػ ثٌيٞ ؽجء ف١ٗ 
, ثىْ (32)"  ِور غٌدز دٕٟ ثٌّثة١ً ثٌضٟ ثلجِٛ٘ج فٟ ٌِٚ أًد٨ ِتز ٚعالعْٛ ّٕز 

 ّٕز صٞجف ثٌٝ دجلٟ ثٌقْجدجس ف١ٚذـ ٌو٠ٕج ثٌٌلُ ثٌغجٟٔ ثٌّمٌح 430فجٌّور 
.  وذوث٠ز ٌق١جر ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ . َ . ق 2100

ِٓ ثٌؾجٔخ ثالعجًٞ ٠ىٖف ٌٕج ثٌ٪ٍّجء ِٓ مالي ثٍّٛح ثٌق١جر ثْ ثٌفضٌرثٌضٟ 
إدٌث١ُ٘  فٟ ف١٢ٍْٓ مالي فضٌر صٌفجٌز صٛثٍٞ دوث٠ز ثٌ٪ٌٚ ثٌذٌَٚٔٞ ٩جٕٙج ثٌٕذٟ 

دو١ًٌ ثْ ثالعجً لو وٖفش ٩ٓ صّوْ فٞجًٞ  . (35).(َ .  ق1500- 2000)ث٠١ٌّٛ
ِٓ مالي ثٌّْض١ٕٛجس ثٌ٪و٠ور ٚثٌّٕضٌٖر فٟ ِٕج١ك  ( post – urban )ثٌٟٚ 

ٚثهٞ ثالًهْ ٚثٌٕمخ ١ّٕٚجء, ٚغوس ٘يٖ ثٌّْض١ٕٛجس ٌِثوَ فٞج٠ًز دجًٍر فٟ 
ص٢ًٛس ف١ّج د٪و ثٌٝ ه٠ٚالس ٌ٪ذش هًٚث ِّٙج فٟ صج٠ًل . َ .  ق 1800فٛثٌٟ 

ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌو٠ٚالس . ثٌٌٖق ثالهٔٝ ثٌمو٠ُ ِغً  ٕى١ُ , ٩ىج , ث٠ًقج , ثٌموُ 
ثٌّٕضٌٖر ٚثٌضٟ ٥ٍش ٔج٢ٕز فضٝ صّىٓ ث١٠ٌٌّٚٓ ِٓ صق١٢ّٙج د٪و ِالفمضُٙ 

   (36)ٌٍٙىُْٛ ثٌٝ ه٠جًُ٘ 
ِٓ ؽجٔخ ثمٌ ثْ صج٠ًل ثٌٙىُْٛ فٟ ٌِٚ ٠ّىٓ ثْ ٠٪٢ٟ ّٕوث ٠٪جٝو 
ثٌضم٠ٌخ ثٌضج٠ًنٟ ٌ٪ٌٚ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  , مٚٛٙج ثْ فضٌر فىُ ثٌٙىُْٛ فٟ 

فجٌمٌثْ . ٌِٚ صىجه صىْٛ ِضفك ١ٍ٩ٙج فٟ ؽ٨١ّ ثٌّٚجهً ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌضج٠ًن١ز 
ِٚموَ ثدجٖ ثٌٕذٟ ٠٪مٛح  (١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  )ثٌى٠ٌُ ١ٖ٠ٌ ثٌٝ ثْ ف١جر ثٌٕذٟ ٠ّٛف 

ٚثالّذجٟ ثٌٝ ٌِٚ , فٟ فضٌر ٢١ٌّر ثٌٙىُْٛ ٩ٍٝ ثٌقىُ  (١ٍ٩ٗ ثٌْالَ )
"  ٚلجي ثٌٍّه ثةضٟٛٔ دٗ ثّضنٍٚٗ ٌٕفْٟ: " ثٌٌّٚٞ وّج ص١ٌٖ ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز 

(37)  . 
ٚ٘يث ثالّض٪ّجي ثٌمٌثٟٔ ٌٍف٦ز ٍِه ص٠ٍْ ثٌٞٛء ٩ٍٝ فمذز صج٠ًن١ز فًٚ 

 )ف١ٙج صغ١١ٌ ١ّجّٟ فٟ ١ذ١٪ز ٥ٚجَ ثٌقىُ ثٌٌّٚٞ ثٌمو٠ُ ثٌيٞ وجْ ف١ٗ ٌمخ 
.  ٘ٛ ٌمخ ًثُ ث٦ٌٕجَ ثٌٌّٚٞ ١ٌِٚ ثٌٍّه  (ثٌف٩ٌْٛ 

ٚدجالٕجًر ثٌٝ فىُ ثٌٙىُْٛ فجْ ثالعج١٠ًٓ ٠قوهْٚ فىُّٙ ِٓ ثالٌّر 
 , (38) (َ .  ق 1580 – 1788 )ثٌٌثد٪ز ٩ٌٖ فضٝ ثالٌّر ثٌْجد٪ز ٩ٌٖ 

ٚهمٛي ٠٪مٛح ٌِٚ فٟ ٘يٖ ثٌفضٌر ٠ؾ٪ً ثالٌِ ثوغٌ لذٛال دجٌْٕذز ثٌٝ ثٌفضٌر 
ث١ٌَِٕز ثٌضٟ ٩جٕٙج إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ ؛ ٚ ِج ث٢ٍٙـ ١ٍ٩ٗ د١ٓ ثٌّؤًم١ٓ دجٌ٪ٌٚ 

 .  (.  ق 1595 –2006 )ثٌذجدٍٟ ثٌمو٠ُ 
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ثْ ِٓ ١َِثس ٘يث ثٌ٪ٌٚ ثٌيٞ ٠ذوأ ٨ِ ٔٙج٠ز آمٌ ّالٌز ٠ٌِّٛز ٟٚ٘ 
ّالٌز ثًٚ ثٌغجٌغز ٩ٍٝ ٠و ثٌ٪١ال١١ِٓ , ٥ًٙٛ ثوغٌ ِٓ ّالٌز فجوّز ِْٚضمٍز فٟ 

داله ثٌٌثفو٠ٓ , فٞال ٩ٓ ثٍه٠جه ِٛؽجس ثال١٠ًِٛٓ ٚصوفمُٙ ٚثّضمٌثًُ٘ فٟ 
ثٌ٪ٌثق ال١ّّج ث٢ٌّٕمز ث٢ٌّٛٝ ِٕٗ ِغً دجدً ٚالًّج ٚو١ٔ ٚثٕٕٛٔج ٚغ١ٌ٘ج ِٓ 

عُ ثٔمْجَ ثٌذاله ثٌٝ .  ثالووٞ َ ثٌضٟ ّذك ٚثْ ثّضمٌٚث ف١ٙج مالي فضٌر ثٌقهثٌّوْ
ِ٪ْى٠ٌٓ , ِ٪ْىٌ ثٌ٪١ال١١ِٓ ثٌي٠ٓ ٢١ٌّٚث ٩ٍٜجٌّوْ ث٠ٌٌِْٛز ثٌؾٕٛدذ١ز د٪و 

ثِج ثٌّ٪ْىٌ ثٌغجٟٔ ف١ضّغً  . (الًّج ), صّغٍُٙ ه٠ٍٚز  (ثًٚ  )ثّمج١ُٙ ٌٍ٪جّٙز  
دجال١٠ًِٛٓ ثٌي٠ٓ ثميٚث ٠ّغٍْٛ ث٠ًٌٛظ ثٌغمجفٟ ٚثٌو٠ٕٟ ١٠ٌٌٍِْٛٓ , ٚلو صٌّوَٚث 

فٟ ٌٙث٩ُٙ ٨ِ  (آ٠ْٓ  )فٟ ٠ّٚ ثٌ٪ٌثق ِغـّـٍُٙ ١ّج١ّج فٟ دجها ثالٌِ ه٠ٍٚز 
ثٌ٪١ال١١ِٓ ؛ فٟ ف١ٓ وجٔش ِو٠ٕز دجدً فٟ ١ًٛ ث٦ًٌٙٛ ٚثالًصمجء ث١ٌْجّٟ د٪و ثْ 

 – 1894 )ثٚي ّالٌز فٍىّز ف١ٙج  (ِّٛٛ ثدَٛ  )ثِّ ف١ٙج ثالًِٛٞ ثٌّو٩ٛ 
 .  (39)وجْ فًّٛثدٟ ّجهُ ٍِه ف١ٙج  (َ .  ق1595
 

 انًىطــــــٍ  –ج 
د٪و ثّض٪ٌثٛ ثٌّٛؽَ ثٌضج٠ًنٟ ٔ٪ٌػ ٩ٍٝ ثُ٘ ثالًثء ثٌضٟ ل١ٍش فٟ ثًٙ 

ثَ وجْ ِٓ  (ثًٚ ث٠ٌٌِْٛز  )ً٘ وجْ ِٓ ثٌؾٕٛح . ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ثٌٌثفو٠ٕٟ
؟ ٚلذً ثٌنٛٛ فٟ صفج١ًٙ  (وٛعٝ  )ثَ ِٓ ث٠ٌّٛ             (فٌثْ  )ثٌّٖجي 

٘يٖ ثالِجوٓ ٠ؾخ ثٌضٕذ١ٗ ثٌٝ ثْ ثالٕجًر ثٌٝ ثًٚ ثٚ فٌثْ ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ِضأص١ز ِٓ 
.  ث٢ٔاللُٙ ِٓ ثٌٕ٘ ثٌضًٛثصٟ 

ف١ّج ٠ن٘ ِو٠ٕز ثًٚ ٚوٛٔٙج ث١ٌّٛٓ ثالٚي ٌٍٕذٟ إدٌث١ُ٘  فمو وجٔش ٔم٢ز 
 :" (ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ  )ث٢ٔالق ٘يث ثٌٌثٞ ِٓ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ثٌيٞ ٔ٪ش ثٌّو٠ٕز دـ 

ٚثمي صجًؿ ثدٌثَ ثدٕٗ ٌٟٚٛ ثدٓ ٘جًثْ ثدٓ ثدٕٗ ّٚجًثٞ وٕضٗ ثٌِثر أدٌثَ ثدٕٗ 
ٚلو ث٩ضذٌ ثٔٚجً ٘يث ثٌٌثٞ  ثْ ِو٠ٕز ثًٚ .. " . فنٌػ دُٙ ِٓ أًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ 

 وُ ؽٕٛح غٌح ِو٠ٕز ثٌٕج٠ٌٙز 17ث٠ٌٌِْٛز ٚثٌضٟ صم٨ ث١الٌٙج ث١ٌَٛ ٩ٍٝ د٪و 
ٌٕلٟ صً ثٌ٪ذ١و, ٚثٌٝ ثٌّٖجي  (ثٌّم١ٌ  )ٌٚٔٙ ثٌفٌثس فٟ ٢ِٕمز ص٪ٌف ث١ٌَٛ ح 

 .  (ث٠ًوٚ  ) ّٛق ث١ٌٖٛك , ٚثٌّٖجي ثٌٌٖلٟ ٌذٍور ثدٛ ٠ٌٕٙٓ رثٌغٌدٟ ِٓ دٍو
 ِٓ لذً ثٌمًٕٚ ثٌذ٢٠ٌجٟٔ فٟ ٩1854جَ (ثًٚ)دوأ ثٌضٕم١خ فٟ ٘يٖ ثٌّو٠ٕز 

ٚلو ٩غٌ ٩ٍٝ د٪ٜ ثٌٕٚٛٗ ثٌضٟ د١ٕش  (٠ٍٚىٛوِ  )ثٌذٌٚر               
 دوأس د٪غز ١ٍّ٩ز ِٖضٌوز ِٓ ثٌّضقف ثٌذ٢٠ٌجٟٔ 1922ٚفٟ ٩جَ . ِٛل٨ ثٌّو٠ٕز 

ٚؽجِ٪ز دٍْٕفج١ٔج ثال٠ٌِى١ز دٌةجّز ث١ٌٌْ ١ٌٛٔجًه ٌٟٚٚ دج٩ّجي ثٌضٕم١خ فٟ ثٌّمٌر 
ثالٌٚٝ ٚفضٝ ثٌٍّى١ز , ٚلو وٖفش ٘يٖ ثال٩ّجي ٩ٓ صج٠ًل ثٌّو٠ٕز ِٕي دوث٠جصٙج 

.  ق 539ثٌفضٌثس ثٌّضجمٌر ِٓ صج٠ًنٙج ثٌمو٠ُ ثٌيٞ ٠ٕضٟٙ ٨ِ ّمٟٛ ّالٌز دجدً ثٌقو٠غز 
وّج ثٚٝقش ثٌضٕم١ذجس ثْ ِو٠ٕز ثًٚ وجٔش ِٓ ثٌّوْ ثٌضٟ ّٝٙج ٌّؽْٛ . َ 

ِٚٓ ثٌؾو٠ٌ دجٌيوٌ ثٔٙج وجٔش صّغً ل٢ذج ٌٍّ٪جًٝز . ثالووٞ ثٌٝ فوٚه ٍِّىضٗ 

 (ثٌؾًَٞ  )ث٠ٌٌِْٛز ٝو فىُ ثالوو١٠ٓ 
  ؛ عُ غوس ِو٠ٕز عج٠ٛٔز فٟ فضٌر (40)
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 ثالفوثط ٚثٙذقش ٩جّٙز ٤مٌ ؿثٌغَٚ ثٌىٛصٟ فضٝ ٥ٌٙس ف١ّج د٪و ٩ٍٝ ٌِْ
 . (.َ .  ق2006 – 2113 )ثِذٌث٠ًٛ١ز ٠ٌِّٛز فٟ ٩ٙو ِؤّْٙج ثًٚ ّٔٛ 

ِج ٠ّٕٙج ٘ٛ ثٌضٕم١ذجس ثٌضٟ ثؽٌث٘ج ث١ٌٌْ ١ٌٛٔجًه ٌٟٚٚ ِٚج ٔضؼ ٩ٕٙج فٟ 
ثى صجصٟ ثٌَلًٛر فٟ ِموِز ثوضٖجفجصٗ ٟٚ٘ ٩ذجًر ٩ٓ دٕج٠ز ِوًؽز . صًٚٛثصٗ 

صضىْٛ ِٓ عالط ١ذمجس ثٚ ِٚج١خ , وجْ ٠٪ٍٛ ث٢ٌّٚذز ثٌغجٌغز ِ٪ذو ٙغ١ٌ 
ٚلو ًد٠ ث١ٌٌْ ٌٟٚٚ . ثٌٗ ثٌمٌّ  (ٕٔجً = ١ّٓ  )مٚ٘ ٌ٪ذجهر ثٌٗ ِو٠ٕز ثًٚ 

ثٌٛثًه فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ صفٟ ثٌفًٚ ثٌيٞ  (دٌػ دجدً  )٘يث ثٌذٌػ ثٌّوًػ ٨ِ 
 17 )٠ْذك ثٌقو٠ظ ٩ٓ لٚز إدٌث١ُ٘  ؛ ثٝف ثٌٝ ىٌه ثٌ٪غًٛ ٩ٍٝ صّغجي ٙغ١ٌ 

ٚ٘ٛ ٚثفو ِٓ ثٌ٪و٠و . ٩ٍٝ ٕىً وذٔ ٙغ١ٌ ِموَ ومٌدجْ ثٚ صٞق١ز  (دٛٙز 
ٚلو ًد٠ ثالّضجى . ِٓ ثٌضّجع١ً ثٌضٟ صْضنوَ فٟ ث٢ٌمُٛ ثٌو١ٕ٠ز ث١ِٛ١ٌز آٔيثن 

. ٌٟٚٚ ٘يث ثٌضّغجي ٨ِ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ٚثوٌ ثهلل ص٪جٌٝ ث١ٌٗ ديدـ ثدٕٗ ٚثٌضٞق١ز دٗ 
ِٓ ثٌّو٠ٕز ٩ٍٝ فٟ ّىٕٟ ٠قٛٞ ٩ٍٝ فٞال ٩ٓ ىٌه ٩غًٖٛ فٟ ثٌمُْ ثٌؾٕٛدٟ 

وجْ ِٓ د١ٕٙج د١ش ٠ذ٪و ( َثٌ٪ٌٚ ثٌذجدٍٟ ثٌموٞ )د١ٛس صٌلٝ ثٌٝ ٩ٙو آ٠ْٓ الًّج 
د١ش إدٌث١ُ٘   ) َ ِٓ ثٌّ٪ذو ثٌٌّوَٞ فٟ ثٌّو٠ٕز ثّّجٖ ثالّضجى ٌٟٚٚ 300فٛثٌٟ 

  . )
 )ٟ٘ ىثصٙج ثٌّيوًٛر فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ   (ثٌّم١ٌ  )ثْ ف١ٌٝز ثًٚ ث٠ٌٌِْٛز 

 ٚثٌضٟ وجْ ١ّ٩و٘ج ث١ٌٌْ ١ٌٛٔجًه ٌٟٚٚ , ٚثؽٙش ثٔضمجهثس (ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ 
ٚصٕجلٞجس ٩ور ِٕٙج ِٓ  هثمً ثالّفجً ثٌضًٛثص١ز ِٕٚٙج ثهٌز صج٠ًن١ز صفٕو ٘يٖ 

 ِؾضّ٪ز ثاالعتراضا٠ّٚىٓ صٍن١٘ ٘يٖ . ثٌف١ٌٝز ٚثمٌٜ فٟ ثٌّٕٙؾ١ز ثٌ٪١ٍّز 
:  فٟ ثٌٕمجٟ ثٌضج١ٌز 

 ثْ ثٌّٛل٨ ثٌؾغٌثفٟ ٌّو٠ٕز ثًٚ ث٠ٌٌِْٛز فٟ ؽٕٛح داله ثٌٌثفو٠ٓ صم٨ ثٌٝ – 1
 ٠ٛٝقٙج ٞثٌغٌح ِٓ ٌٔٙ ثٌفٌثس ٚ٘يث ٠ض٪جًٛ ٨ِ ثًٚ ثٌٛثًهر فٟ ثٌضًٛثر ٚثٌش

ٌمو :" ٔ٘ صًٛثصٟ ثمٌ ٠ٚٞ٪ٙج ٌٕلٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس وّج ؽجء ىٌه فٟ ّفٌ ٧ٖٛ٠ 
ثلجَ ثؽوثهوُ ِٚٓ ؽٍّضُٙ صجًؿ ثدٛ إدٌث١ُ٘  ِٕي ثٌموَ فٟ ٌٕلٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس ف١ظ 

٩ذوٚث آٌٙز ثمٌٜ , فأميس أدجوُ إدٌث١ُ٘  ِٓ ٌٕلٟ ثٌٌٕٙ ٚلوصٗ ٩ذٌ ثًٛ 
وٕ٪جْ ٚوغٌس ٍْٔٗ فجمضجًٚث الٔفْىُ ث١ٌَٛ ِٓ ص٪ذوْٚ ّٛثء ثالٌٙز ثٌضٟ ٩ذو٘ج 

 (41)" آدجءوُ ثٌي٠ٓ ثّض١ٕٛٛث ٌٕلٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس   
دٚفز ثٌٕ٪ش ٤ًٚ ٠ؾ٪ً ثٌىٍّز صفمو ِوٌٌٛٙج  (ثٌىٍوث١١ٔٓ  ) ثْ ًٚٚه وٍّز – 2

٨ِ ثٌىٍوثْ , ثٌي٠ٓ ٌُ ٦٠ٌٙٚث ٩ٍٝ ٌِْؿ ثٌضج٠ًل ثال د٪و فٛثٌٟ ثٌّضٕجّك ٚثٌّضَثِٓ 

٠ُ ثٌن١ًٍ ؛ فال ٠ؾٍٛ ص١ّْز ثٌّو٠ٕز دجلٛثَ ٌُ ٠ٌّٚث 9 ّٕز ِٓ ٥ًٙٛ ثٌٕذٟ ثدٌث1000ٖ

ثٌٌثٞ ٠مضٌفْٛ دجْ ثُّ ثٌىٍوث١١ٔٓ أ١ٝف ٨ِٚ ىٌه فجْ ثٔٚجً ٘يث . ١ٍ٩ٙج د٪و 
.  ثٌٜجٌٕ٘ ثٌضًٛثصٟ ِٓ مالي ثٌىضذز ث١ٌٙٛه ٌغٌٛ ثإل٠ٞجؿ ثٌّىجٟٔ 

 ِٓ ثٌّ٪ٌٚف ٩ٓ ِو٠ٕز ثًٚ ثٔٙج وجٔش ىثس ١جد٨ ٌِّٛٞ دقش فضٝ د٪و – 3
أٞ ثْ ثٌؾِٕ ثٌذٌٖٞ  (. َ .  ق 2006ثًٚ ثٌغجٌغز )ّمٟٛ ثمٌ ّالٌز ف١ٙج 

ثٌٌِْٛٞ وجْ ٘ٛ ثٌ٪ٌٕٚ ثالدٌٍ ف١ٙج ٨ِ صٛثؽو ل١ًٍ ٌٍؾ١٠ًَٓ ثٌّ٪ٌٚف١ٓ 
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ٚوّج ٌِ دٕج فجٔٙج وجٔش . دجٌذوثٚر ٚثٌّْضٜٛ ثٌقٞجًٞ ثالهٔٝ ِٓ ث١٠ٌٌِْٛٓ 
صض١َّ دغًٛثصٙج ٝو ثٌقىُ ثالووٞ ثٌؾًَٞ , ٚ٘يث ٠٪ٕٟ ثْ إدٌث١ُ٘  ثالًِٛٞ       

ٚ٘يث . وجْ ٠ضٚف دجٌٚفز ثالّج١ّز ٌال١٠ًِٛٓ دىٛٔٗ ًث١٩جً  (وّج ١ّجصٟ صذ١جٔٗ  )
الْ ث١٠ٌٌِْٛٓ  (ثًٚ  )ثالٍّٛح ثٌذوٚٞ ٠ضٕجلٜ ٨ِ ثٌّو١ٔز ث٠ٌٌِْٛز ثٌّضقٌٞر 

 .  (42)٠قضمٌْٚ ثٌذوثٚر ٠ٚٚفٛٔٙج دجٌّٙؾ١ز ٚثٌذٌد٠ٌز 
 ف١ّج ٠ن٘ ثٌّٕٙؼ ثالعجًٞ , ١ٌِ ٕ٘جن أٞ ه١ًٌ ثعٌٞ ٚثٝـ ١ٖ٠ٌ ثٌٝ ثْ – 4

ثًٚ ث٠ٌٌِْٛز ٟ٘ ١ِٛٓ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ ؛ ٚثْ ثٌّٕمخ ٌٟٚٚ لو ث١ٍك 
ٚ٘يث ِج ال٠ْضٕو  (د١ش إدٌث١ُ٘   )ؽَثفج ٩ٍٝ ثفو د١ٛصجس ث٢ٌٌٖ ثٌؾٕٛدٟ ٌٍّو٠ٕز 

" :  ث٢دجء ث١ٌّْق١١ٓ دمٌٛٗ هٚلو ًه ٩ٍٝ ىٌه ثؿ. ثٌٝ ٩ٍٝ أٞ ه١ًٌ ِجهٞ ٍِق٣ٛ 
 .  (43)." ٚال ثفْخ ىٌه ثال صن١ّٕج ثٚ صٌؽ١قج ٕن١ٚج ال ٠٪ٛي ١ٍ٩ٗ 

 حراٌ)ثِج ثٌّٛل٨ ثٌغجٟٔ ثٌيٞ ٢٠ٌؿ و١ّٛٓ ثٚي ٌٍٕذٟ إدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ ٘ٛ ِو٠ٕز

ٚ٘يث ثالفضٌثٛ ٠ضذٕجٖ ثٌ٪و٠و ِٓ ثٌ٪ٍّجء ثٌذج٠ًٍٓ ِغً ١ٌُّٚ  . (ثًٚفج = ثٌٌ٘ج=
  ؛ ٚوجْ Hershel Shanks ٚ ١ًٌٕ٘ ٕجٔىِ  Cyrus Gordonوًٛهْ 

ثٌضًٛثصٟ ثٌٛثًه فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ٚثٌيٞ ١ٖ٠ٌ ثٌٝ ثْ فٌثْ ث٢ٔاللُٙ ث٠ٞج ِٓ ثٌٕ٘ 

ثصٌن أًٝه :  " ٟ٘ ثٌّو٠ٕز ثٌضٟ ثدضوأ ِٕٙج إدٌث١ُ٘  ٚثٍ٘ٗ ًفٍضُٙ ٔقٛ وٕ٪جْ 

 ٌٟٛ ٚوجْ ثدٌثَ فٟ ٖثٌٌح ًٚثفكفجًصقً ثدٌثَ وّج ثٌِٖ .... ١ٖ٩ٌٚصه ٚد١ش أد١ه 
 .  (44)" ثٌنجِْز ٚثٌْذ٪١ٓ ِٓ ٩ٌّٖ ٩ٕوِج غجهً فٌثْ 

ٚفٌثْ ثٚ فجًثْ ِو٠ٕز ِٓ ِوْ داله ِجد١ٓ ث٠ٌٌٕٙٓ صم٨ ٩ٍٝ ٌٔٙ ثٌذ١ٍل 
ثفو ف٧ٌٚ ٔٙــــــٌ  
 ١ِال ثٌٝ ثٌّٖجي ثٌٌٖلٟ ِٓ هِٖك , ٚوجٔش ٌِوَث 280ثٌفٌثس ٩ٍٚٝ ِْجفز 

ٚثُّ فٌثْ . ِّٙز ٢ٌٌٍق ثٌٌة١ْز د١ٓ داله دجدً ٚثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ صؾج٠ًج ِٚق٢ز 

ٚثٌّو٠ٕز وجٔش ىثس د١تز آًث١ِز ِٕي  . (ث٠ٌ٢ٌك )ِٖضك ِٓ ٌف٦ز ثوو٠ز ِٚ٪ٕج٘ج 
فٟ ثٌ٪ًٚٛ  )ث٠ٌٌِْٛز  ثٌمٌْ ثٌٌثد٨ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله ٚصٖضٌن ٨ِ ِو٠ٕز ثًٚ 

دنج١ٙز ٩ذجهر ثالٌٗ ثٌمٌّ ٚث٩ضذجًٖ ثالٌٗ ثٌٌّّٟ ٌٍّو٠ٕز  (ثٌالفمز 
(45)  . 

 (ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ  )ثٌذ٪ٜ ِٓ ثٌّؤًم١ٓ ٠قجٌْٚٛ ؽ٪ً فٌثْ ص٢جدك 
٠ٞجف ثٌٝ ىٌه د٪ٜ " ثًٝه ١ٖ٩ٌٚصه " ِ٪ضّو٠ٓ ٩ٍٝ ؽٍّز         

ثٌٕٚٛٗ ثٌّّْج٠ًز ثٌضٟ صٌلٝ ثٌٝ ثٌمٌْ ثٌضج٨ّ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله ِغً ٚع١مز 
 ثٌضٟ ٩غٌ ١ٍ٩ٙج فٟ ٢ِٕمز صم٨ ٩ٍٝ ثٌقجفز ثٌٌٖل١ز  shamsh araّٕٔ آًث 

فٞال . ٟٚ٘ ٢ِٕمز ل٠ٌذز ثٌٝ ثٌنجدًٛ  ( ura'uثًٚةٛ   )ٌٍٙالي ثٌن١ٚخ ١ّّش 
فٟ ثٌٕٚٛٗ ثٌّّْج٠ًز ثٌضٟ صقوعش ٩ٓ  ( uraثًٚث  )٩ٓ ىوٌ ٌىٍّز      

ثٌغجِٓ لذً ث١ٌّاله ٚدجٌضقو٠و فٟ ٍِٓ ثٌٍٍّه ثٌفضٛفجس ثال٠ًٕٛز مالي ثٌمٌْ 

ثالًٕٛٞ صؾالصذ١ًٍَ ثٌغجٌظ فٟ ثٌؾٙجس ثٌّٖج١ٌز ثٌغٌد١ز ثٌم٠ٌذز ِٓ ه٠جً دىٌ ثٌقج١ٌز 
:  ١ٍ٩ٗ ٟٚ٘ ٚث٩ضمو ثْ ٘يث ثٌٌثٞ ٝ٪١ف ٌٛؽٛه ث٩ضٌثٝجس ٩ور . (46)

ثْ ثالٙقجؿ ثٌيٞ ٠يوٌ ثْ إدٌث١ُ٘  صٌن ثًٝٗ ١ٖ٩ٌٚصٗ ٚث٢ٍٔك ٔقٛ داله  -1
وٕ٪جْ , ٠ْذمٗ صّجِج ثٙقجفج ٠يوٌ ف١ٗ دوث٠ز ًفٍز إدٌث١ُ٘  ٚثٍ٘ٗ ِٓ ثًٚ 
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ثٌىٍوث١١ٔٓ ثٌٝ داله وٕ٪جْ ٌىُٕٙ ثّضمٌٚث ِؤلضج فٟ فٌثْ أٞ ثٔٙج وجٔش دّغجدز 
ٚ٘يث صم٠ٌذج دجصفجق ِ٪٦ُ ثٌوث١ًّٓ فٟ . ِق٢ز صٛلف دجٌْٕذز إلدٌث١ُ٘  ثٌن١ًٍ 

 .  (47)فمً ثٌوًثّجس ثٌضًٛثص١ز 
ثْ ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ ال ٠ّىٓ ثْ صىْٛ فٌثْ الْ ثالم١ٌر وّج ٌِ دٕج ىثس د١تز - 2

دّج ف١ٙج فٌثْ  )آًث١ِز ٚثْ صٛثؽو ثٌىٍوث١١ٔٓ فٟ ٘يٖ ثٌّٕج١ك ثٌّٖج١ٌز ٌذاله إًٓٛ 
ثى وجٔش فٌثْ ثمٌ ِ٪مً . َ .  ق 612ٌُ ٦٠ٌٙ ثال د٪و ّمٟٛ ثٌوٌٚز ثال٠ًٕٛز  (

د٪ذجًر ثمٌٜ ثْ فٌثْ ١جٌّج . ٌال١٠ًٕٛٓ ِٚٓ عُ همٍٛ٘ج ثٌىٍوث١ْٔٛ ثٌّٕضٌْٚٚ 
 )ٚٙفش دجالًث١ِز ١ٌِٚ دجٌىٍوث١ٔز ٩ٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثْ ثٌذ٪ٜ ٠ٌٜ فٟ لذ١ٍز  

 .  (48) ٨ِ ثٌٛثل٨ ثٌضج٠ًنٟ ٣ًٌث١ِـــ١ٓ قف٧ٌ ِٓ ثالًث١ِز ٚ٘يث ِج ال ٠ضف (وٍوٚ 
ِّٚج ٠ؤوو ثًث١ِز فٌثْ ٚؽٛه ٔٚٛٗ فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ صٍمذٙج دجٌمجح ِٕٙج  -  3
وّج ٔمٌأ  ( Phaddana Aram )فمً ث٢ًث١١ِٓ ثٚ ًّٙ ث٢ًث١١ِٓ  = (ثٌقمً  )

فمجَ  ... [وٕ٪جْ ]فمجي ثٌٌح ١ٌ٪مٛح ثًؽ٨ ثٌٝ ثًٛ ثدجةه ِْٚم٠ ًثّه :" 
ؽ٨١ّ ِج١ٕضٗ ثٌضٟ ثِضٍىٙج فٟ فوثْ ٠٪مٛح ٚفًّ د١ٕٗ ْٚٔجءٖ ٩ٍٝ ثٌؾّجي ّٚجق 

فمً  ]ٚثالْ مي ٩وصه ٚؽ٪ذضه ٚلّٛه ٚثمٌػ ثٌٝ ثٌقمً :"   ٚٔمٌث ث٠ٞج (49)" ثًثَ 
 ) ؛ وّج ثْ فٌثْ ٚٙفش دىٛٔٙج ثًٛ ثّضمٌثً (50)" ٚٙو ٌٟ ١ٙوث  [ث٢ًث١١ِٓ 

ثٌٝ ِو٠ٕز ( ِج د١ٓ ث٠ٌٌٕٙٓ ) ٚلجَ ِٚٞٝ ثٌٝ أًثَ ث٠ٌٌٕٙٓ  :" (ثك ثدٌث١ُ٘ = ٔجفًٛ 

 ثٌٝ رثٌ٪جةو (صً ثٌق٠ٌٌٞ  ) ؛ وّج ثٔٙج ًٚهس فٟ ّؾالس ِجًٞ (51)" ٔجفًٛ 
صً ) ٚص٪ٌف ث١ٌَٛ دــ  ( Nakhurٔجمًٛ)ثٌمٌْ ثٌغجِٓ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله د١ٚغز 

ٚد٪ذجًر ثمٌٜ ثْ ِو٠ٕز . ٟٚ٘ ِٓ ث١ٌثف ِو٠ٕز فٌثْ  ( Til Nakhiriٔجم١ٌٞ 
فٌثْ فضٝ ٌٛ ث٠ًو ث١الق ٌمخ ِج ١ٍ٩ٙج فجْ ٘يث ثٌٍمخ ال٠ضّجُ ٨ِ ٌمخ ثٌىٍوث١١ٔٓ 

  .
 ؽ٪ً ٞ٘ٛ ثٌي (ثالًثِٟ  ) لو ٠ىْٛ ثٌْٕخ ثٌيٞ ثٌٚك دجٌٕذٟ ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ – 4

ٚفٟ ثٌٛثل٨ ثْ إدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ٌُ . ثالًث١ِز ١ِٕٛج ٌٗ  (فٌثْ  )ثٌذجفغ١ٓ ٠ْٕذْٛ 
عُ :" ... ٠ىٓ ثًث١ِج وّج ٠٪ضمو ث١ٌٙٛه ِ٪ضّو٠ٓ ٩ٍٜجٌٕ٘ ثٌٛثًه فٟ ّفٌ ثٌضغ١ٕز 

وجْ ثدٟ آًث١ِج صجةٙج عُ ثٔقوً ثٌٝ : ٠٪ٍٓ ٙجفخ ثٌضموِز ثِجَ لجةال ثِجَ ثٌٌح 
. (52)" ٌِٚ ٚصغٌح ٕ٘جن ِٚ٪ٗ ٔفٌ ل١ًٍ ٌٚىٕٗ ثٙذـ ٕ٘جن ثِز ١٦٩ّز 

ٚثٌٌّؽـ وغ١ٌث ثْ ثدٌث١ُ٘ وجْ ث٠ًِٛج , دً ثٔٗ وجْ ١٩ٍّج ث٠ًِٛج وّج ٠مٛي 
ث١ٌٌْ ١ٌٛٔجًه ٌٟٚٚ , الْ ثٌّٛؽجس ثال٠ًِٛز ٚثٌؾِٕ ثٌذٌٖٞ ثالًِٛٞ وجْ 

ثالدٌٍ ٚثالوغٌ ثٔضٖجًث فٟ داله ثٌٌثفو٠ٓ ٚداله ثٌٖجَ فٟ فضٌر دوث٠ز ثالٌف ثٌغجٟٔ 
 ثٌضٟ ٩جٌٙ٘ج ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ؛ ٌُٚ ٠ىٓ ٌالًث١١ِٓ رلذً ث١ٌّاله ٟٚ٘ ثٌفضٌ

ث٢٩ٟ  [إدٌث١ُ٘  ]ٌٍْٕه :" أٞ ىوٌ صج٠ًنٟ د٪و , ٚ٘يث ِج ٠ؤووٖ ثٌٕ٘ ثٌضًٛثصٟ 
ثٌف١ٕ١م١١ٓ ٚثٌم١٠َٕٓ ٚ . ٘يٖ ثالًٛ ِٓ ٌٔٙ ٌِٚ ثٌٝ ثٌٌٕٙ ثٌىذ١ٌ ْ ٌٔٙ 

ثٌمو١١ِٚٓ ٚثٌق١غ١١ٓ ٚثٌف١٠ٌٍٓ ٚثٌٌفجة١١ٓ ٚثال١٠ًِٛٓ ٚثٌىٕ٪ج١١ٔٓ ٚثٌؾٌؽج١١ٕٓ 
ثٔٗ ىوٌ ثاللٛثَ  (ث٢ٌذٛغٌثفٟ  ) ِٚج ٠الف٤ فٟ ٘يث ثٌٕ٘ (53)" ٚث١ٌذ١١ّٛٓ 

 د١ٓ ٌِٚ ٌٚٔٙ ثٌفٌثس فٟ فضٌر ف١جر ثٌٕذٟ ثدٌث١ُ٘ ٌُٚ ٠ٌه ىوٌ رثٌّٕضٌٖ
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ٌالًث١١ِٓ ٚىٌه الُٔٙ ٌُ ٠ىٛٔٛث لو ٥ٌٙٚث د٪و فٟ ث٢ٌّٕمز ؛ ثى ثْ ثلوَ ثٔضٖجً ٌُٙ 
٠ٌؽ٨ ثٌٝ ثٌمٌْ ثٌغجٟٔ ٩ٌٖ ٚثٌقجهٞ ٩ٌٖ لذً ث١ٌّاله وّج ًٚه فٟ ٔٚٛٗ 

ٚثٌٍّه ثالًٕٛٞ   (َ.  ق1090 – 1116 )ثٌٍّه ثالًٕٛٞ صؾالصذ١ًٍَ ثالٚي 
  .  (54) (َ.  ق 1056 – 1073 )إًٔٛ دً وجال ثالٚي 

ِّٚج ٠غذش آ٠ًِٛز ثدٌث١ُ٘ ٩ٍٝ ثًث١ِضٗ ثّّجء ثدٕجةٗ ثّّج١٩ً ٚثٌّثة١ً 
/ ثهلل  )ٚثٌضٟ ص٪ٕٟ  (إ٠ً  )ثى ٠الف٤ ثّضنوثَ ٌف٦ز  (١ٍ٩ُٙ ثٌْالَ  )٠٪مٛح =

فٟ صٌو١ذجس ثّّجء ( ثال١٠ًِٛٓ) ٚ٘يث ثٌٍف٤ وجْ ِْضنوِج ِٓ لذً ثٌذجد١١ٍٓ  (ثالٌٗ 
 ِؤِّ ّالٌز ِجًٞ ثال٠ًِٛز  ishtup – ilث٩الُِٙ ِٚفٌهثصُٙ ِغً إ٢ٕخ إ٠ً 

وجْ ِٓ  (إ٠ً )فٟ ف١ٓ ٘يٖ ثٌٍف٦ز ٌُ صىٓ ث١ٍٙز ٩ٕو ثالًث١١ِٓ دً ثْ ثالٌٗ  . (55)
ؽٍّز ثالٌٙٗ ثٌضٟ ثّض٪جً٘ج ث٢ًث١ِْٛ ِٓ ثاللٛثَ ثٌّؾجًٚر ٌُٙ فٟ فضٌثس صج٠ًن١ز 

 .  (56) (ًوـــجح  ) إ٠ً –الفمز ٚهمٍش فٟ صٌو١خ أّّجء ثال٩الَ ِغً  ًوخ 
ثِج ثٌٌأٞ ثٌغجٌظ ٌٔثٖ فٟ د٪ٜ ثٌّٚجهً ثٌضج٠ًن١ز ثالّال١ِز ٔؾو ٕ٘جن 
ًثٞ ِغج٠ٌ ف١ظ ٠٪ضمو ثٙقجح ٘يث ثٌٌثٞ دجْ ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ثّٔج وجْ ٌِٛوٖ 

صً ثدٌث١ُ٘ فج١ٌجً  فٟ لٞجء ث١ٌّْخ فٟ  ( كىثى )١ِٕٛٚٗ ثالٚي فٟ ِو٠ٕز 
 (وٛعٝ  )  ٧ٕٚ٘جن ٩ور ًٚث٠جس صج٠ًن١ز ثّال١ِز صًٛه ٘يث ثٌّٛٛ. ِقجف٦ز دجدً 

.  فٟ ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ  (ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ  )دج٩ضذجًٖ ٘ٛ ثٌّمٚٛه فٟ ٩ذجًر 
فجٌّْ٪ٛهٞ ٠ٌٜ ثْ ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ ِٓ ث١ٌثف دجدً وّج ثًٚه فٟ ٔ٘ 

 (57)(ىوٌ ٍِٛن دجدً ُٚ٘ ٍِٛن ثٌٕذ٠ ٚغ١ٌُ٘ ثٌّ٪ٌٚف١١ٓ دجٌىٍوث١١ٔٓ  )ثٌ٪ٕٛثْ 
د٪و ثْ ثٔؾجٖ ثهلل ِٓ و١و لِٛٗ :" ٠ٚؤ٠و ٘يث ثٌٌثٞ ث١ٌٖل ِقّو ؽٛثه ِغ١ٕز دمٌٛز 

٠ٚيوٌ ثٌووضًٛ ثفّو  . (58)"  ثٌٝ داله ثٌٖجَ –دجدً - ٘جؽٌ ِٓ دٍوٖ ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ
٨ِ ثمضالف ثٌذجفغ١ٓ فٟ ص٪١١ٓ ِىجْ ٚالهر ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ فجْ ثوغٌُ٘ :" ّّٛٗ 

 .  (59)" ِضفك ٩ٍٝ ثٔٗ وجْ فٟ وٛعٝ لٌح دجدً 
ّّ٪ش ثدج : ًٚٚٞ ٩ٓ ثدٟ ِقذٛح ٩ٓ ثدٌث١٘ٓ دٓ ثدٟ ٠ٍجه ثٌىٌمٟ لجي 

ثْ ثدٌث١ُ٘ ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ وجْ : " ٠مٛي  (ؽ٪فٌ ثٌٚجهق ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  )٩ذو ثهلل 
ٚوجْ ثدٗ [فٟ ثٌ٪ٌٚ ثالّالِٟ ]ٌِٛوٖ دىٛعٝ ًدج , وجٔش ل٠ٌز ِٓ ث٩ّجي ثٌىٛفز 

وٛعٝ ًدج وجٔش :" ٚفٟ ثٌّ٪ٕٝ ٔفْٗ ثًٚه ثٌّؾٍْٟ ِجٔٚٗ  . (60 )"ِٓ ثٍ٘ٙج 
لجي . ل٠ٌز ِٓ لٌٜ ثٌىٛفز وّج ىوٌٖ ثٌّؤًمْٛ ٚثٌيٞ ىوٌٖ ثٌٍغ٠ْٛٛ ٘ٛ وٛعٝ 

" ثٌؾًَٞ وٛعٝ ثٌ٪ٌثق ٟ٘ ٌّر ثٌْٛثه ٚدٙج ٌٚو ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ 
(61)  .

- ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  - ّّ٪ش ٩ذ١ور ٠مٛي ّّ٪ش ١ٍ٩ج   :ٚىوٌ ِقّو دٓ ٠ٌ١ّٓ 
ًٚٚٞ ٩ٓ ثدٓ ث٩٤ٌثدٟ . ِٓ وجْ ّجةال ٩ٓ ْٔذضٕج , فئٔج ٔذ٠ ِٓ وٛعٝ : ٠مٛي 

أمذٌٟٔ ٠ج أ١ٌِ ثٌّؤ١ِٕٓ ٩ٓ : فمجي - ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  -ّأي ًؽً ١ٍ٩ج : أٔٗ لجي 
: ٚثمضٍف ثٌٕجُ فٟ لٌٛٗ  .ٔقٓ لَٛ ِٓ وٛعٝ : أٍٙىُ , ِ٪جٌٕ ل٠ٌٔ , فمجي 

أًثه وٛعٝ ثٌ٪ٌثق , ٟٚ٘ ٌّر ثٌْٛثه ثٌضٟ : ٔقٓ لَٛ ِٓ وٛعٝ , فمجٌش ١جةفز 
أًثه وٛعٝ ِىز , ٚىٌه أْ ِقٍز : ٚلجي آمٌْٚ - ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  -ٌٚو دٙج إدٌث١ُ٘ 
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ٚثٌمٛي ث٤ٚي ٘ٛ ث٤هي ٌمٛي  :دٕٟ ٩ذو ثٌوثً ٠مجي ٌٙج وٛعٝ , لجي أدٛ ًِٕٚٛ 
فئٔج ٔذ٠ ِٓ وٛعٝ , ٌٚٛ أًثه وٛعٝ ِىز , ٌّج لجي ٔذ٠ , - : ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ  -٩ٍٟ 

أْ - ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ - ٚوٛعٝ ثٌ٪ٌثق ٟ٘ ٌّر ثٌْٛثه ِٓ ِقجي ثٌٕذ٠ , ٚإّٔج أًثه 
لجي ثدٓ ٩ذجُ ؛ أدجٔج إدٌث١ُ٘ وجْ ِٓ ٔذ٠ وٛعٝ ٚأْ ْٔذٕج ثٔضٙٝ إ١ٌٗ , ٚٔقٛ ىٌه 

 ٔقٓ ِ٪جٌٕ ل٠ٌٔ فٟ ِٓ ثٌٕذ٠ , ِٓ أً٘ وٛعٝ , ٚثٌٕذ٠ ِٓ أً٘  :
 .  (62) "ٚ٘يث ِٓ ٩ٍٟ , ٚثدٓ ٩ذجُ , ١ٍ٩ُٙ ثٌْالَ :لجي أدٛ ًِٕٚٛ  .ثٌ٪ٌثق 

ٌْذخ  )ثْ ٘يٖ ثٌٌٚث٠جس ثٌضج٠ًن١ز ثإلّال١ِز ٩ٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٩وَ ثٔضٖجً٘ج 
فجْ ٕ٘جن ٩ور ث٩ضذجًثس صج٠ًن١ز ٌٚغ٠ٛز ٚٔٚٛٗ صًٛثص١ز صٌؽـ وفز  (ِج 

دج٩ضذجً٘ج ِْم٠ ًثُ ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ٚثٌّمٚٛهر فٟ ٩ذجًر ثًٚ  (وٛعٝ )
:   وجالصٟ االعتباراثثٌىٍوث١١ٔٓ ٚ٘يٖ 

ٚص١ٌٖ -   وّج ٌِدٕج –٩ٍٝ ٙ٪١و ثٌْٕخ ثٌضج٠ًنٟ وجْ ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ أ٠ًِٛج  -1
ثٌٖٛث٘و ثٌضج٠ًن١ز ثْ ثال١٠ًِٛٓ فٟ ٘ؾٌثصُٙ ٔقٛ داله ثٌٌثفو٠ٓ ثوغٌٚث فٟ 

ثّضمٌثًُ٘ ٚصؾّ٪ُٙ فٟ دجدً ِٚج ؽجًٚ٘ج ِٓ ثٌّوْ فضٝ ثُٔٙ ثّْٛ ثثلٜٛ ّالٌز 
ٟٚ٘ ّالٌز دجدً ثالٌٚٝ   (ثدٌث١ُ٘ دوث٠جصٗ ثٌيٞ ٩جٌٙ  )مالي ثٌ٪ٌٚ ثٌذجدٍٟ ثٌمو٠ُ 

؛ ٠ٚضًٚ فٟ ٘يث ث١ٌْجق ثْ ِو٠ٕز وٛعٝ ٟ٘ ِٓ ثوغٌ ثٌّوْ ثٌضٟ ثًصذ٢ش دذجدً فضٝ 

ٟ٘ ثاللٛثَ ٔفْٙج ٚثْ ث٤لٛثَ ثٌضٟ ّىٕش فٟ دجدً . غوس ؽَءث ِٕٙج ثٚ ِٓ ث١ٌثفٙج 
ثٌضٟ ّىٕش فٟ وٛعٝ ٚىٌه ٌالصٚجي ثٌؾغٌثفٟ ٚثٌضٖجدٗ ثٌذ١تٟ ٚثٌمٌح ثٌّىجٟٔ 

.  د١ٓ دجدً 
 ثْ ص٪١١ٓ ِىجْ ِو٠ٕز أًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ فٟ داله ثٌٌثفو٠ٓ ٠قضجػ ثٌٝ صفى١ه ٘يٖ – 2

 uru2  )ٚثٌضٟ ٠ٌؽ٨ ثٍٙٙج ثٌٝ ثٌٍغز ث٠ٌٌِْٛز  (أًٚ  )ثٌ٪ذجًر ٚٔذوأ دىٍّز 
ki  

- 

iri – iri 11 )  ٚلو صٌْدش ٘يٖ ثٌىٍّز ثٌٝ  . (63)ٚثٌضٟ ص٪ٕٟ ِو٠ٕز ثٚ دٍور ثٚ ل٠ٌز
٩ٓ ٠ٌ١ك ثفضىجن ثٌٍغز ث٠ٌٌِْٛز دجٌٍغز ثالوو٠ز  (ثٌْج١ِز  )ثٌٍغجس ثٌؾ٠ًَز 

 )؛ ٚصيوٌ ٩وه ِٓ ثٌٕٚٛٗ ثٌّّْج٠ًز دجٌٍغز ثال٠ذالة١ز  (ثٌذجد١ٍز ٚثال٠ًٕٛز )
ٚثٌضٟ صٌلٝ ثٌٝ ثالٌف ثٌغجٌظ لذً ث١ٌّاله د٪ٜ ثٌىٍّجس  (ثٌم٠ٌذز ؽوث ِٓ ثالوو٠ز 

 وّفٌهثس صضذ٨ ثّّجء ثالِجوٓ ٚثالف١جء ثٌم٠ٌذز   ura- uru ثًٚٚ –وغً ثًٚث 
 (صً ثٌ٪٢ٖجٔز  فج١ٌج )ثِج فٟ ٔٚٛٗ ثالالك   . (64)ٚثٌّؾجًٚر ٌّو٠ٕز ث٠ذال  
الُّ ل٠ٌز صم٨ ثٌٝ ث٢ٌٌف ثٌغٌدٟ ِٓ . َ .  ق1400فٕٙجن ثٕجًثس ص٪ٛه ثٌٝ 

ًِ  )ثٌّو٠ٕز ١ّّش دـــ  فٞال ٩ٓ ٥ًٙٛ ثّّجء ٌمٌٜ ٚدٍوثس فٟ فٛثٌٟ  . ( ureثٚ
, ٚوٍٙج  ( uraثًٚث  ) ,  ) uriثًٚٞ )صٌصذ٠ ث٠ٞج دجالالك ِغً. َ .  ق 1450

 .  (65)صم٨ ّٝٓ ِق٠١ ِو٠ٕز ثالالك  
ٔؾو ٕ٘جن ثّّجء ٌّوْ صٌصذ٠ دٙج  (ثال٠ًِٛز  )ثِج فٟ ّؾالس ه٠ٍٚز ِجًٞ 

 Great (uri )صم٨ ٩ٍٝ ؽٛثٔخ ثٌّو٠ٕز ثٌٌة١ْز ِجًٞ  (ِو٠ٕز= أًٚ )وٍّز 

ًٚدّج لٚو ِٓ  . (66) (ثٌذٍور  )ثٌّو٠ٕز ثٌٚغ١ٌر  Small uriثٌّو٠ٕز ثٌىذ١ٌر ٚ 
 ٖ ثٌم٠ٌز , ثٚ ِج ٕجح–ثٌذٍور - ثٌٕ٘ ثٌضًٍْْ ثإلهثًٞ ٌٍّو٠ٕز ٩ٍٝ غٌثً ثٌ٪جّٙز

.  ىٌه 
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 ٨ِ ثمضالف ثثٚ ِج ٕجدٙٗ (uruثًٚ  )٩ٍٝ ٘يث ثالّجُ ٠ضٞـ ٌٕج ثْ وٍّز 
ٌف٦ٙج فٟ ثٌٍغجس       ثٌؾ٠ًَز , لٚو ِٕٙج ثٌمٌٜ ثٚ ثٌٞٛثفٟ ثٌم٠ٌذز ِٓ ثٌّوْ 

فجٌّمٚٛه ِٓ ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ ٟ٘ دٍور ثٚ ِو٠ٕز ثىْ . ٌٛ ثٌٌّثوَ ثٌق٠ٌٞز ثٌذجًٍر  

 . (وٛعٝ  )ثٌىٍوث١١ٔٓ ,ٌىٓ و١ف ٢ٕ٠ذك ٘يث ٩ٍٝ ِو٠ٕز 
 ثْ ثٌّضّ٪ٓ فٟ مج١ًز ثٌ٪ٌثق ثٌمو٠ُ ٠الف٤ ثْ وٛعٝ ٍِضٚمز صّجِج دّو٠ز – 4 

دجدً ِٓ ؽٙز ثٌٌٖق وّج ٌٛ وجٔش ثفوٜ ٝٛثف١ٙج ؛ ٚلو ٕىً ثٌىٍوث١ْٔٛ فٟ دجدً 
ٚوٛعٝ ٌِوَث ٌٍّ٪جًٝز ِٚٚوً ث٩ٍجػ ٢ٌٍٍْز ثال٠ًٕٛز فٟ ٩ٌٚ 

ثالِذٌث٠ًٛ١ز ثال٠ًٕٛز ثٌغج١ٔز ٟٚ٘ ثٌمضٌر ثٌضٟ دٌٍ ف١ٙج ثٌىٍوث١ْٔٛ ١ّج١ّج فٟ 
, ٟٚ٘ ثْ  (ثٌّٖىٍز ثٌىٍوث١ٔز )فضٝ غوس ص٪ٌف ٘يٖ ث٦ٌجٌ٘ر ح . داله ثٌٌثفو٠ٓ 

ٔقٛ ثٌفٌثس ِقج١ٌٚٓ  (ثًٛ ثٌذقٌ  )ثٌىٍوث١١ٔٓ ثميٚث ٠ضقٌوْٛ ِٓ ِٕج١ك 
 ٠ٌٍ –ث٢١ٌٌْر ٩ٍٝ ثٌّوْ ثٌمو٠ّز , فضٝ صّىٕٛث فٟ ٍِٓ ١٩ٍُّٙ ثٌّو٩ٛ أٚوٓ 

ٌٚىٓ د٪و  . (67)ِٓ ثفضالي دجدً ٚالٚي ٌِر فٟ صج٠ًل ثٌىٍوث١١ٔٓ . َ.  ق 734
عالط ّٕٛثس ثّض٢ج٧ ث٠ًٕٛ٢ْٛ ِٓ ثًؽج٧ دجدً ثٌٝ ثٌق١٦ٌر ث١ٌْج١ّز ثٌٌّو٠َز 

ٚدوث٠ز  (َ.  ق727 – 745 ) فٟ أٚثمٌ ٩ٙو ثٌٍّه صؾالصذ١ًٍَ ثٌغجٌظن, ٚوجْ ىي
 .  (68) (َ . ق722 – 727)فىُ ثٌٍّه ٍّٕٕجٌٙ ثٌنجِِ 

٠ٚيوٌ ثْ داله دجدً لو ثٔمّْش ٩ٍٝ ٔفْٙج فٟ ِمجِٚز ٘ؾَٛ ثال١٠ًٕٛٓ  
 , ثى ٌُ صْجٔو ثٌّوْ ثٌذجد١ٍز ثالمٌٜ ثٌىٍوث١١ٔٓ فٟ ِ٪ٌوضُٙ ٝو ثال١٠ًٕٛٓ (69)

ّٜٛ ِو٠ٕز وٛعٝ ٚثٌضٟ ٠ذوٚ ثٔٙج وجٔش صّغً ثُ٘ ِو٠ٕز دجد١ٍز ٌٍىٍوث١١ٔٓ ؛ ثالٌِ 
ثٌيٞ ث٢ٌٝ ثٌٍّه ثالًٕٛٞ ٍّٕٕجٌٙ ثٌنجِِ ثْ ٠ٕفٟ أٌّٜ ثٌىٍوثْ ِٓ دجدً 

ثٌٝ ِو٠ٕز ثٌْجٌِر فٟ ف١٢ٍْٓ ٠ٚقٍُٙ ِقً  (ِ٪مً ثٌىٍوث١١ٔٓ )ٚوٛعٝ 
د٪و ثْ ّم٢ش هٌٚضُٙ ٩ٍٝ ٠و ثٌٍّه ٔفْٗ  (ثٌّٕف١١ٓ ث٠ٞج  )ثالٌّثة١١ٍ١ٓ 

ٚ٘يث ِج ٠ؤووٖ ثٌٕ٘ ثٌضًٛثصٟ ثٌُّٙ ثٌيٞ ٠ضقوط ٩ٓ ّمٟٛ . ٍّٕٕجٌٙ ثٌنجِِ 
: هٌٚز ثٌّثة١ً ثٌّٖج١ٌز ٩ٚجّٙضٙج ثٌْجٌِر فٟ ّفٌ ثٌٍّٛن ثٌغجٟٔ 

وَقم يهك آشىر أقىايا يٍ بابم وكىث وعىا وحًاة وسفروايى "  
فعبذ انقذيىٌ يٍ بابم اصُاو إنههى ... واسكُهى يذٌ انسايرة يحم بُي اسرائيم 

 .  (70) "  [َركال ]سكـّىث بُىث ، وعبذ انقاديىٌ اصُاو إنههى َرجم 
ٚال ٠نفٝ ٩ٓ ثفو ثْ وضذز ثّفجً ثٌضًٛثر مالي فضٌر ثٌْذٟ ثٌذجدٍٟ ثٌغجٟٔ 

.  َ  وجٔٛث ٩ٍٝ ِمٌدز ١ٍِٕز ِٓ ١ٌّ ٘يٖ ثالفوثط ٚثفٌثٍثصٙج ٚص١ّْجصٙج .  ق586
 ٩ٍٝ ٙ٪١و ٩ٍُ ثالعجً فجْ د٪ٜ ثٌّىضٖفجس ثٌقو٠غز لو ثصفمش ٨ِ ثٌمٌثْ – 5

ثٌى٠ٌُ فٛي ِْجٌز  
َلجٌُٛث }: " صق٠ٌك ثدٌث١ُ٘ ثٌن١ًٍ ١ٍ٩ٗ ثٌْالَ فمو ؽجء دجال٠ز ثٌى٠ٌّز ِجٔٚٗ 

َٓ ُْ َفج١ٍِ٩ِ ُْٕض ْْ ُو ُْ ِإ ََٙضُى ٌُٚث آٌِ ُٚ ْٔ َٚث ٌُِلُٖٛ  ًِج ٩ٍََٝ  * َف ٍََّج َٚ ًٌْهث  ًُ ُوِٟٛٔ َد َٕج ٠َج َٔج ٍْ ُل
َُ ١ِ٘ ٌَث ثٌضٟ صم٨ ؽٕٛح ِودٕز دجدً (د١ًّٛذج )ثى وٖف ثٌّٕمذْٛ فٟ ِو٠ٕز  . (71) {ِإْد

وٖفٛث ٩ٓ ٚؽٛه وضً غ١ٌ ٩جه٠ز ِٓ , ٚص٪ٌف ث١الٌٙج ث١ٌَٛ دجُّ د١ٌُ ٌّٔٚه
ثالؽٌ ثٌَّؽؼ فٛي ثّفً دٌػ ثٌّو٠ٕز ٚوجْ ٕج٘وث ٩ٍٝ ثّض٪ّجي فٌثًر ٘جةٍز 
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ٚوجْ ٠٪ضمو ثْ ٘يث ثٌذٌػ ٘ٛ دٌػ دجدً ثٌيٞ ص٪ٌٛ  , (72)٠ٚ٪خ صف١ٌْ٘ج 
ٌٍق٠ٌك ؛ ثال ثْ د٪و ثٌىٖف ٩ٓ ثعجً دٌػ دجدً ثصٞـ دجْ ىٌه وجْ م٢أ فضٝ 

َ 1816دىٕغٙجَ ثٌيٞ ٍثً دجدً ٩جَ . ُ . ِؾٟء ثفو ثٌذجفغ١ٓ ثالٔى١ٍَ ٚ٘ٛ ػ 
ٚصىجه  . (73)ٚثّض٢ج٧ ثْ ٠غذش ثْ دجدً وجٔش ِّضور دجًث١ٝٙج ثٌٝ ِو٠ٕز د١ًّٛذج 

صىْٛ وٛعٝ ٚدجدً ٚد١ًّٛذج ثل١ٍُ ٚثفو ِضًٚ دذ٪ٞٗ ؽغٌثف١ج ثال ثٔٙج ِٕفٍٚٗ 
دجُّ  (ٚ٘ٛ ثٌّ٪ذو ثٌنجٗ دجالٌٗ ٔجدٛ )ِٓ ثهث٠ًًج ؛ وّج ثْ ص١ّْز دٌػ د١ًّٛذج 

د١ٌُ ٌّٔٚه لو ١ٖ٠ٌ ثٌٝ ِجىوٌٖ ثالمذج٠ًْٛ ٩ٓ ثٌٍّه ثٌيٞ فجػ ثدٌث١ُ٘ فٟ 
. ًدٗ 

ْٔض٢ٕك ثٌؾجٔخ  (ثًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ= وٛعٝ  ) ٌٚىٟ ٠َٔو ِٓ لٛر ٘يث ثٌٌأٞ – 6
ثًٚ  )ثٌؾغٌثفٟ ثٌّٕٚٛٗ فٟ ثٌضًٛثر ٚثٌيٞ ٠ؤوو دجْ ث١ٌّٛٓ ثالٚي الدٌث١ُ٘ 

ٌمو : " وجْ ٠م٨ ثٌٝ ثٌؾجٔخ ثٌٌٖلٟ ِٓ ٌٔٙ ثٌفٌثس , ثى ٔمٌأ ٩ٓ ىٌه  (ثٌىٍوث١١ٔٓ 
ثلجَ ثؽوثهوُ ِٚٓ ؽٍّضُٙ صجًؿ ثدٛ ثدٌث١ُ٘ ِٕي ثٌموَ فٟ ٌٕلٟ ٌٔٙ ثٌفٌثس ف١ظ 
٩ذوٚث آٌٙز ثمٌٜ فأميس أدجوُ إدٌث١ُ٘ ِٓ ٌٕلٟ ثٌٌٕٙ ٚلوصٗ ٩ذٌ ثًٛ وٕ٪جْ 

 .  (74)." ٚوغٌس ٍْٔٗ 
ٚلو ٠فضٌٛ ثفوث . ٚوٛعٝ ل٠ٌذز ؽوثً  ِٓ ٌٔٙ ثٌفٌثس ٚصم٨ ثٌٝ ثٌٌٖق ِٕٗ 

ً ثْ فٌثْ ٟ٘ ثٌّمٚٛهر ِٓ ىٌه ؛ ٚ٘يث غ١ٌ ِّىٓ الْ فٌثْ الص٢ٕذك ١ٍ٩ٙج 
فٞال ٩ٓ ثْ .  ثٌضٟ ث٢ٔذمش ٩ٍٝ ِو٠ٕز وٛعٝ –ثٌيوٌ ثٌْجٌفز -  ثالفوثط ثٌضج٠ًن١ز 

ٚثّٔج دٌٕٙ ثٌنجدًٛ ثٌيٞ ٠م٨ ثٌٝ ثٌغٌح ِٓ ِو٠ٕز فٌثْ ٌُ صٌصذ٠ ٠ٌٙٔج دٌٕٙ ثٌفٌثس 
.  ثِج ثًٚ ث٠ٌٌِْٛز فمو ٌِ دٕج صذ١جٔٙج د٪ىِ ث٢ٌٍّخ .ثٌّو٠ٕز

ثىْ ِٓ مالي ِج صموَ ٠ٚذـ ٌو٠ٕج ِٓ ثٌّ٪مٛي ؽوث ثْ ١ِٛٓ ثٌٕذٟ إدٌث١ُ٘ 
ٚثٌضٟ ٩ذٌ ٩ٕٙج دٍف٦ز أًٚ ثٌىٍوث١١ٔٓ فٟ  (صً إدٌث١ُ٘  )ثٌن١ًٍ ٘ٛ ِو٠ٕز وٛعٝ 

ٚثصٌن ثٌّؾجي ٌٍذجفغ١ٓ فٟ . ّفٌ ثٌضى٠ٛٓ ٩ٕو ثٌقو٠ظ ٩ٓ ١ِٛٓ إدٌث١ُ٘ ثالٚي 
ثٌمجء ثٌٞٛء ٩ٍٝ ثهٌز ثٚ إعذجصجس صج٠ًن١ز أٚ ٔمٛٓ ١ٚٔز ؽو٠ور لو صغذش ٩ىِ ِج 

. صموَ ِٓ ًأٞ أٚ لو ص٪ٍَ ِٓ ٙقضٗ ٚعذٛصٗ 
ٚهلل ثٌىّجي أٚال ٚآمًٌث    
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