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ئةّ دوو ٖيَضةؾ ية دواى يةى فةسَاْشِةوايةتى ئةّ بابةتة باغ ية َيَزووى ئةيوبيةنإ و َةَاييهةنإ دةنات ،  : ثيَٓاطةي بابةت
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قؤْاغيَهى طشْط ية َيَزووى ئيظالَى بةطؼتى ، َيَزووى نوسد بة ى ٖةية كوْهة تايبةتئةّ بابةتةطشْطيةنى  : طشيٓطي بابةت

، سؤيةناْى نوسد ية ٖةس دوو دةوَيةتى ئةيوبى و َةَاييو سؤييَهى طشْط و طةوسةيإ بيٓيوة ، يةطةسدةّ دةطشيَتةوة تايبةتى 
ى و نؤَةاليةتى و ئابووسى و ٖتذ ، يةاليةنى تش طةسدةَى فةسَاْشِةواةيتى ساَياسى و طةسباصى و سؤػٓبريوةى بواسةناْى ريإ 

ئةيوبيةنإ و َةَاييهةنإ كةْذئ سووداوى طةوسة و طشْطى بةخؤوة بيٓى ، طؤسِاْهاسى طةوسةيإ ية سوخظاسةناْى ريإ دسوطت 
الوى َةغؤيةنإ بؤ طةس ْاوكةنة ، ئةّ دوو نشد ، يةواْة ٖيَشػةناْى خاض دسومشةنإ بؤ طةس ديٗاْى ئيظالَى ، ٖةسوةٖا ػا

ػاالوةؾ دطة يةوةى ػاّ و َيظشى طشتةوة ، ٖةسوةٖا ْاوكة نوسدْؼيٓةناْيؼى طشتةوة ، طةىل نوسديؽ قوسباْيةنى صؤسى دا بؤ 
ّ دوو بةسطشى نشدٕ ية خانى خؤى ، صياْيَهى صؤسى طياْى و َادى بةس نوسد و ْاوكةنةى نةوت ، يةطةٍَ ٖةَوو ئةَاْةدا ية

 طةسدةَةى فةسَاْشِةوايةتيةدا رَاسةيةنى بةسكا ية صاْا و سؤػٓبريى نوسد دةسنةوتٔ .
 

ية طشْطرتئ ئاَاجنةناْى ئةّ بابةتة ػاسةصانشدْى قوتابياْة بة كاخيَهى طشْطى َيَزوويى ، نة ئةويؽ َاوةى  : ئاَاجني بابةت

ةسوةٖا ٖؤناسيَهة بؤ صياد نشدْى ئاطتى صاْياسى و سؤػٓبريى قوتابيإ بة َيَزوو فةسَاْشِةوايةتى ٖةسدوو دةطةالتى ئةيوبي و َةَاييهة ، ٖ
، ػاسةصابووٕ ية ػيَواصى بةسِيَوةبشدْى دةطةالت يةاليةٕ ئةّ ٖيَضة ، يةاليةنى تش ػاسةصا دةبني ية طشْطرتئ ئةو سووداواْةى 

ةطةس باسودؤخى ئةو نات ، ثاؾ خويَٓذْةوةى َيَزووى ئةّ يةطةسدةَى ئةوإ سوويإ داوة ، ناسيطةسى و ناسداْةوةيإ كى بووة ي
دوو دةوَيةتة بؤَإ دةسدةنةويَت سؤىل نوسد ية بةسِيَوةبشدْى دةوَيةت كؤٕ بووة ، ٖةسوةٖا ثيَطةى نوسدَإ بؤ دةسدةنةويَت يةْاو 

ًينَي قوتابى ناتيَو طوود َةْذ دةبيَت يةّ بابةتة باصْةى ًَُالْيَية ساَياسيةنإ و سووداوة طشْطةناْى ْاوكةنة ، ية نؤتاييذا ئةوة َاوة ب
 نة ثةْذ و واْة ية سووداوةنإ وةسبطشيَت ، اليةْة باػةناْى دسيَزة ثىَ بذات و ٖةوٍ بذات اليةْة خشاثةناْى دووباسة ْةبيَتةوة .
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 دةوَهةتى ئةيوبىذيانى ئايهى و كؤمةاليةتى هة  ٖةفتةي ػاصدةّ
 بهةضةى مةماهيلةكاى و شةرةتاى دةركةوتهياى ٖةفتةي سةظذةّ
 ثةيدابوونى دةوَهةتى مةماهيلى دةريايى ٖةفتةي ٖةردةّ
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى شجرة اهدر ٖةفتةي ْؤصدةّ
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى عساهديو ئةيبةن و مهصور نوراهديو عوي ٖةفتةي بيظتةّ

 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى شةيفةديو قوتتس بيظت ويةىٖةفتةي 
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى روكهةديو زايري بيربس ٖةفتةي بيظت ودوو
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى اهصعيد ناصراهديو حمند ٖةفتةي بيظت وطىَ
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى بهةماَهةى قالووى ٖةفتةي بيظت وكواس
 نةمانى دةوَهةتى مةماهيلى دةريايى ٖةفتةي بيظت وثيَٓر
 ثةيدابوونى دةوَهةتى مةماهيلى بورجى ٖةفتةي بيظت وػةؾ
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى برقوق ٖةفتةي بيظت وسةوت
 شةردةمى فةرمانِرةوايةتى مةماهيلةكاى هة دواى برقوق ٖةفتةي بيظت وٖةػت

 اليةنى شارشتانيةتى دةوَهةتى مةماهيم ٖةفتةي بيظت وْؤ
 يؤكارةكانى نةمانى دةوَهةتى مةماهيم ٖةفتةي طييةّ



 طةسكاوةنإ :                                          
 
 ـ إبَ األثري : الهاون يف التارٖخ  1
 ـ إبَ اجلٕزٙ : املٍتظي يف تارٖخ املمٕك ٔ األوي 2
 ـ إبَ خمهاُ : ٔفٗات األعٗاُ ٔ أٌباء أبٍاء السواُ 3
 : تارٖخ إبَ خمدُٔ ـ إبَ خمدُٔ 4
 ـ إبَ شداد : الٍٕادر الصمطاٌٗٛ ٔ احملاشَ الٕٗشفٗٛ 5
 ـ  إبَ إٖاس : بدائع السِٕر يف ٔقائع الدِٕر 6
 ـ إبَ تغرٙ بردٙ : الٍجًٕ الساِرٚ يف ومٕك وصر ٔ الكاِرٚ  7
 ـ إبَ الطكطكا : الفخرٙ يف اآلداب الصمطاٌٗٛ ٔ الدٔه اإلشالوٗٛ 8
 تارٖخ الدٔه ٔ املمٕكـ إبَ الفرات :  9

 ـ إبَ الهازرٌٔ٘ : خمتصر التارٖخ وَ أٔه السواُ إىل وٍتّٜ دٔلٛ بين العباس  11
 ـ إبَ ٔاصن : وفرج الهرٔب يف أخبار بين أٖٕب 11
 ـ أبٕشاوٛ : الرٔضتني يف أخبار الدٔلتني الٍٕرٖٛ ٔ الصالحٗٛ 12
 ـ إبَ العربٙ : تارٖخ السواُ  13
 رٖخ ابٕ الفداءـ أبٕ الفداء : تا 14
 ـ األصفّاٌ٘ : الفتح الكص٘ يف الفتح الكدش٘  15
 ـ البٍدارٙ : شٍا الربم الصاو٘ 16
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 كةْذ ثشطياسيَهى منووْةيى
ئةيوبيةنإ سووٕ بهةوة ؟ بة منووْة بريوساناْى َيَزووْووطإ دةسباسةى  و سةكةيةنى بٓةكة / 1خ

 ئةيوبيةنإ خبة سوو . 
ْاوى ئةّ بٓةَاَيةية وةسطرياوة ية ْاوى يةنيَو ية َرية طةوسةناْيإ بةْاوى ْةمجةدئ ئةيوب نوسِى ػادى نوسِى َةسوإ ،  و /

يةبةسئةوة ئةّ ْاوةى وةسطشتووة كوْهة ْاوى ئةّ بٓةَاَيةية بةٖؤى ئةّ َريةوة دةسنةوت ، ناتيَو جنِ ايذئ بيَطوَإ دةتواْني بًيَني 

ْاوباْط و ٖةواىل ئةيوبيةناْيؽ بالودةبيَتةوة ، واتا ٖةواٍَ و صاْياسى يةطةس ئةيوبيةنإ ثيَؽ دةسنةوتٓى َري جنِ  دةبيَتة دةطةالتذاس

ايذئ صؤس دةطُةٕ و نةَة ، ٖؤناسيَهى تش ية وةسطشتٓى ئةّ ْاوة ئةوةية نة صؤسبةى بٓةَاية و عةػريةتةنإ ية َيَزوودا ْاطشاوٕ 

 اس يةْاوياْذا ، جنِ ايذئ ئةيوب ية بٓةَايةنةى خؤيذا سيؽ طجى و طةوسة بووة .بةْاوى َريى طةوسة و دةطةالتذ

ئةيوبيةنإ بٓةَاَيةيةى بووْة ية عةػريةتى سةوادى طةس بة ٖؤصى ٖةصةباْى ، ئةّ دوواْةؾ ٖةسدوونيإ بٓةَايةيةنى نوسدى         

شِةوا بووْة ، ئةوةى دووةَيإ ية ْاوكةى ٖةوييَش فةسَاْشِةوا بووة ، بووْة ، يةنةَيإ يةْاوكةى ئاصةسباجيإ ية بانوسى ئيَشإ فةسَاْ

صؤسيٓةى طةسكاوة َيَزووييةنإ دووثاتيإ نشدؤتةوة ئةَةؾ ئةوةَإ بؤ دةسدةخات نة ئةيوبيةنإ بة سةكةيةى نوسدٕ ،  ٖةسوةى 

ى ( ية ثةستوونةنةيذا بةْاوى ) ايهاٌَ يف ايتاسيخ ( دةييَت : )) ئةيوبيةنإ نوسدى  630) ّ  ثريئةوإ نوسدٕ ، يةواْة ئينب ئة

( و ئينب خًذوٕ ) ّ  ٔفٗات األعٗاُ ٔ أٌباء أبٍاء السواُى  ( ية ثةستونى )  681(( ، ٖةسوةٖا َيَزووْووطإ ئينب خًهإ ) ّ سةواديني 

يف تاسيخ ايعشب و ايرببش ــ ْاطشاو بة تاسيخ إبٔ خًذوٕ ــ ( دوثاتيإ نشدؤتةوة نة  ى ( ية ثةستونى ) ديوإ املبتذأ و اخلرب 808

 ئةيوبيةنإ نوسدٕ .  

ئةّ ئاَارة ثىَ نشدْاْةى َيَزووْووطاْى ٖاوكةسخ يةطةٍَ طةسدةَى ئةيوبيةنإ بةَيطةيةنى سووٕ و بةسكاوة يةطةس ئةوةى ئةّ        

َيطةيةنى تشى بةٖيَضَإ ٖةية دةيظةمليَٓٔ نة ئةوإ دةطةسِيَٓةوة طةس سةكةيةنى نوسد ، وةى ْاوى بٓةَاَيةية نوسدٕ ، ٖةسوةٖا كةْذ بة

َريإ و سؤيةناْى ئةّ بٓةَايةية صؤسبةى ْاوى نوسدئ وةى ػادى و ئةطةدةدئ ػيَشنؤ  و كةْذاْى تش ، يةاليةنى تش صيَذى ئةّ 

وإ ، ٖةسوةى َيَزووْووطإ ئاَارةى ثىَ دةنةٕ : ئةيوبيةنإ خةَيهى ) دوئ ( ٕ ، بٓةَاَيةية بةيطةيةنى تشى بةٖيَضة بؤ نوسد بووْى ئة

( دا  صٕرٚ االرضى ( ية ثةستونى )  367داْيؼتواْى ئةّ ْاوكةيةؾ ٖةَووى نوسدى سةواديني ، ئةّ ْاوكةيةؾ وةى ئينب سوقٌ ) ّ 

يع ) تفًيع ( ية ئةسَيٓيا ، ئةوةى ػاياْى باطة تةْٗا نةطيَو دةييَت : دةنةويَتة نؤتايى طٓووسى ئاصةسباجيإ ، ية ْضيو ػاسى تبً

ئةويؽ تويَزةسى طةسدةَى ئيَظتاَإ بةْاوى ) عبذاخلايل طةسطاّ ( ئاَارةى نشدووة نة صيَذى طةالسةدئ و بٓةَاَيةنةى ) دوئ ( ى 

 ْضيو ػاسؤكهةى ػةقالوةية .  

ةطةسةوة ئاَارةَإ ثيَى نشد نة دةيظةمليَٓٔ ئةيوبيةنإ بة سةكةيةى نوسدٕ ، بةالّ يةطةٍَ بووْى ٖةَوو ئةّ بةيطة بةٖيَضاْةى ي         

َيَزووْووطإ بؤَإ سووٕ دةنةْةوة نة يةنؤٕ و ئيَظتادا ٖةْذيَو ٖةوييإ داوة ئةيوبيةنإ دةسبيَٓٔ ية سةكةيةنى نوسد ، بةَيهو بة 

اَارة بة كةْذ منووْةيةى دةنةئ يةّ باسةيةوة يةواْة ٖةْذيَهيإ باْطةػةى ئةوة سةكةيةى بيطيَشِْةوة بؤ ْةتةوة و َيًًةتى تش ، ييَشةدا ئ



دةنةٕ نة ئةيوبيةنإ دةطةسِيَٓةوة طةس بٓةَاَيةى ئةَةويةنإ ، بؤ ئةّ  ووتةيةػيإ باْطةػةى يةنيَو ية َريةناْى ئةيوبى بةْاوى ) 

ة بةَيطة ديَٓٓةوة ، طواية ئةّ َريةى ئةيوبى بة خةيهةنةى ساطةياْذووة ( سانُى وواَلتى يةَةٕ بنوسِى طةيفويئيظالّ َةييو ئيظُاعيٌ 

 نة بٓةكةى ئةو و بٓةَاَيةنةى دةطةسِيَتةوة بؤ طةس بٓةَاَيةى ئةَةويةنإ ، ئةّ َرية ووتوويةتى : 

يؽ ٖةسوةى دةصاْشيَت )) ئيَُة عةسةبني بةالّ يةالى نوسدإ ديَطريبووئ و رٕ و رخنواصميإ يةطةٍَ نشدووٕ (( ، ئةَةويةناْ

بٓةَاَيةيةنى ْاطشاوى عةسةبٔ ، ية دوو ترية ثيَو دةٖاتٔ ئةواْيؽ بةسةى طوفيإ و بةسةى َةسِواْى ، ية ٖةسيةى يةّ دوو بةسةيةؾ 

( ى  41كةْذئ َري دةسنةوتٔ فةسَاْشِةوايةتى ديٗاْى ئيظالَيإ نشد ، ئةّ بٓةَاَيةية ية دواى خةييفةناْى ساػيذى ية طاَيى ) 

ى ( ، يةثاؾ ئةوإ دةطةالتى  132دةطةالتيإ وةسطشت ية ديٗاْى ئيظالَى و بةسدةواّ بووٕ ية فةسَاْشِةوايةتى تاوةنو طاَيى ) 

 عةباطيةنإ دةطت ثىَ دةنات  .

بٓةكة ) ػذشة  ئةواْةى باْطةػةى طةسِاْةوةى سةكةيةنى ئةيوبيةناْيإ نشدووة بؤطةس ئةَةويةنإ ٖةيظاوٕ بة داْاْى دسةختى         

ايٓظب ( بؤ ئةيوبيةنإ ، نة تيايذا دةسدةنةويَت ئةّ بٓةَاَيةية دةطةِسيَتةوة بـؤ طـةس ئةَةويـةنإ ، يةويَؼـةوة دةطةِسيَتـةوة بـؤ طـةس        

ى سةكةيةنى ثيَغةَبةس ) دسوودى خواى طةسوةى يةطةس بيَت ( ، ئةوإ دةيئَ َةسِواْى باثرية طـةوسةى ئـةّ بٓةَاَيةيـة َـةسِواْى نـوسِ     

سةنةَى ئةَةويةناْة ، ئةَةؾ دسةختى سةكةيةنةنةية نة دايآْاوة : ئةيوب ، نوسِى ػادي ، نوسِى َشوإ ، نوسِى احلهـِ ، نـوسِى   

عبذايشمحٔ ، نوسِى حمُذ ، نوسِى عبذاهلل ، نوسِى حمُذ ، نوسِى حمُذ ، نوسِى عبذايشمحٔ ، نوسِى احلهِ ، نـوسِى ٖؼـاّ ، نـوسِى    

نوسِى َعاوية ، نوسِى ٖؼاّ ، نوسِى عبذاملًو ، نوسِى َشوإ ، نوسِى احلهِ ، نوسِى ئةبى عاق ، نوسِى أَية  عبذايشمحٔ ايذاخٌ ،

، نوسِى عبذ مشع ، نوسِى عبذَٓاف ، نة ية ) عبذَٓاف ( دا سةكةيةنى ئةَةويةنإ يةطةٍَ سةكـةيةنى ثيَغةَبـةس ) دسوودى خـواى    

      طةوسةى يةطةس بيَت ( يةى دةطشيَتةوة .   

َةييو ئيظُاعيٌ ثاؾ ئةوةى باْطةػةى نشد نة بٓةَاَيةنةى دةطةسِيَتةوة بؤ طةس ئةَةويةنإ ، ية ٖةَإ ناتذا ْاصْاوى ) املعض           

 يذئ اهلل ( ية خؤْا ، ئةَةؾ ئةوةَإ بؤ دةسدةخات نة يةبةسئةوةى ئةّ َريةى ئةيوبيةنإ فةسَاْشِةواى وواَلتى يةَةٕ بـووة ، خـةَيهى  

ئةّ وواَلتةؾ اليةْطريى و طؤصى صؤسيإ ٖةبوو بؤ خاْةوادةى ثـريؤصى ثَيغةَبـةس ) دسوودى خـواى طـةوسةى يةطـةسبيَت ( نـة ثيَـى        

( ، ٖةسوةٖا يةالى ئةوإ طشْطى دإ بة سةكةيةى و خؤطيَشِاْةوة بؤ طةس خاْةوادةى ثيَغةَبـةس ) دسوودى خـواى   آه البٗتدةوتشيَت ) 

س بايةخى ثَيذساوة ، بؤية ئةّ َريةؾ بؤ خؤْضيـو نشدْـةوة ييَيـإ و ثاسيَضطـاسى نـشدٕ يـة دةطـةالتةنةى ،        طةسوةى يةطةس بيَت( صؤ

ٖةسوةٖا بة دةطت ٖيَٓاْى دةطةالتى صياتش بريى يةوة نشدؤتةوة باػرت واية خؤى بطةسِيَٓيَتةوة بؤ طـةس بٓةَاَيـةى ئةَةويـةنإ ، كـوْهة     

ضيهى ْاوى بـاثرية طـةوسةى ئةيوبيـةنإ نـة َـةسوإ بـووة يةطـةٍَ َـةسِواْى نـوسِى سةنـةَى           ئةَةيإ صياتش سيَى تىَ دةكوو بةٖؤى ْ

 ئةَةويةنإ . 

ٖةْذيَهى تش ية َيَزووْووطإ سةكةيةنى ئةيوبيةنإ دةطيَشِْةوة طةس ٖؤصيَهى عةسةب ، ٖةسوةى دةبيٓني نةطيَو بةْاوى ) سظٔ        

ئةيوبيةنإ داْاوة و ئةواْى طةسِاْذؤتةوة طةس  ٖؤصى ) بةْي َشة نوسِى عوف ( ، ية  نوسِى غشيب احلشطي ( دسةختيَهى سةكةيةنى بؤ



) عةيي نوسِى ئةمحةد َشي ( طةوسة َريى ئةّ ٖؤصة ، ئةوةػى بـؤ ئـةوة نـشدووة     ْاوى ئةيوب دةطتى ثىَ نشدووة تاوةنو طةياْذويةتة

 . تاوةنو بيظةمليَٓى نة ئةوإ دةطةسِيَٓةوة طةس ئةّ ٖؤصة عةسةبية

يةاليةنى تش ٖةْذيَهى تش ٖةية ية َيَزووْووطإ يإ سؤرٖةالتٓاطإ ئةيوبيةناْيإ طةساْذؤتةوة بؤ نؤَةيةناْى ئيَشاْى و قةوقاصى ،        

 يةواْة سؤرٖةالتٓاغ فالدميري َيٓوسطهى خةَيهى وواَلتى سووغ ية تويَزيٓةوةناْى خؤيذا ئاَارةى نشدووة بةوةى نة ئةيوبيةنإ يةنيَهٔ

 ية سةطةصةناْى ئيَشاْى .

بةاَلّ ئةّ دؤسة باْطةػاْة و دووس ية ساطتياْة بة ػيَوةيةنى يةنالنةسةوة سةت نشاوةتةوة يةاليةٕ َريةناْى بٓةَاَيةى ئةيوبى ،        
ْية (( ، ٖةسوةٖا  ٖةسوةى ئينب خًهإ بؤَإ دةطيَشِتةوة و دةييَت طةالسةدئ ووتوويةتى : )) ئةّ دؤسة باْطةػاْة ٖيض بٓةَايةنيإ

ناتيَو ئةّ دؤسة باْطةػاْة دةطاتة الى َةييو عادىل َاَى طةالسةدئ سةتى دةناتةوة نة بٓةكةى بٓةَاَيةنةى بطةسِيَتةوة بؤ طةس 
ى ( ية  874ى ( و ئينب تغشى بشدى ) ّ  845ى ( و َةقشيضى ) ّ  697ئةَةويةنإ ، ٖةسوةى َيَزووْووطإ ئينب واؿٌ ) ّ 

 ْياْذا ئاَارةيإ ثيَى نشدووة .ثةستوونةنا
 

 ًَُالْيَى ْيَوإ َريةناْى ئةيوبى ية دواى َشدْى َةييو عادٍ سووٕ بهةوة ؟ٖؤناسى  / 2خ 

 ًَُالْيَيةنة بؤ ئةّ خاالْةى خواسةوة دةطةسِيَتةوة :و / 

بة دةطت ٖيَٓاْى تةَاعى ٖةسيَُايةتى ٖاْى َةييو ناًَى دا بؤ منووْة ية َيظش دةسبليَت كةْذئ داس بةخؤى و طـوثاوة بـةسةو    – 1 
ػاّ ، كةْذئ دةْطى ئةجناّ داوة ية درى َريةناْى ئةيوبى و طةالدكةى سؤّ ، تواْى طٓووسى دةطةالتى خؤى فشاوإ بهـات يةطـةس   

 . (  األشرف وٕشٜ( و َةييو )  املعظي عٗصٜ بشاناْى َةييو )بةسرةوةْذى 

ية دةطت طشتٔ بةطةس خةصيَٓةناْى باونى َةييو عـادٍ ثـاؾ َشدْـى ، بـىَ بـةؾ نشدْـى        ( املعظي عٗصٜطةسنةوتٓى َةييو )  – 2
 .  دةطةالت و بةسِيَوةبشدٕ بشاناْى ية

ٜ َةييو ) بؤ طةس َويهةناْى بشانةى   ( املعظي عٗصٜ) َةييو ٖيَشػى  – 3 بـة ٖاونـاسى ٖةْـذيَو يـة َريةنـاْى       ( األشرف وٕشـ
 َيافاسقني . ( فةسَاْشِةواى ػٗاب ايذئ غاصي )  و( فةسَاْشِةواى ئاَةد نونبوسي  وظفر الدَٖ خؤديَيةتى وةى )

ٜ  املعظـي ) َـةييو  ئاَادةطاصى ٖةْذيَو ية ٖيَضةناْى دةسةنى و طوود وةسطشتٔ يـةّ ًَُالْيَياْـة وةى خواسصَيـةنإ ،     – 4 (   عٗصـ
ٖاْاى بؤ ئةّ خواسصَياْة بشد در بة بشانةى ، ٖةسوةٖا خـاض دسومشـةنإ نـة ٖةْـذيَو يـة َريةنـاْى ئـةيوبى ثـةْاى بـؤ بشدبـوو بـؤ            

 . يةنالنشدْةوى ًَُالْيَى ْاوةخؤ 

تـاوةنو  ، ، ٖةس َرييَهى ئةيوبى ٖةوىل دةدا رَاسةى طوثانةى صياد بهات بة َةَاييهةنإ َاييو صياد بووْى رَاسةى تايفةناْى َة – 5
طةيؼتة سادةيةى رَاسة و تواْايإ ية ْاو طوثاى ئةيوبى صياتش بوو ية ئةيوبيةنإ ، ئةَةؾ بـووة ٖؤيـةى بـؤ الواص بـووْى ٖةيويَظـت و      

 . َةَاييهةنإ بةطةس دةويةت و يةْاوبشدْى دةوَيةتى ئةيوبى دةطةالتى ئةيوبيةنإ ، ية نؤتاييذا بووة ٖؤى صاٍَ بووْى 



دةطت تيَوةسداْى َري و طويتاْةناْى ئةيوبى و سرد بووْيإ يةطةس وةسطشتٓى دةطةالت يةاليـةٕ نوسِةناْيـإ ٖةسكـةْذ ػـياوى      – 6
دايهى عـادىل دووةّ   واْى َةييو ناٌَ ( خيَض الصت الصٕداء) نوسطى دةطةالتيؽ ْةبٔ و تةَةْيؼيإ بلووى بيَت ، ٖةسوةى دةبيٓني 

 .  ية وياليةتى باونى و طواطتٓةوةى بؤ نوسِة بلوونةنةى  يوبكى نشد ، بووة ٖؤى الداْى َةييو ؿاحل ئة

ثىَ داطشى و سردى ٖةْذيَو ية َريةنإ يةطةس ٖةيويَظتةناْى خؤيإ بؤ بةدةطت ٖيَٓاْى َافةناْيإ بة ٖةس ػيَوةيةى بيَت ، ئةطةس  – 7
دةسنةوت ، ٖةسوةى دةبيٓني طةيؼتة يوب ئةؿاحل بيَت و قوسباْى دإ و تيَهؤػاْيؼى بوويَت ، ئةَةؾ بة سووْى ية نةطايةتى َةييو 

 إ و قوسباْى داْيَهى بةسدةواّ و بىَ وكإ و تاٍَ . دةطةالت ثاؾ تيَهؤػ

 
و داْيؼتواْى َيظش ية وسطشتٓى إ ن( دياس خبة ، ٖةيويَظتى َةَاييةنة شجرٚ الدرنةطايةتى )  / 3خ

 ؟ٕ بهةوة سوودةطةالت يةاليةٕ ئةّ ئافشةتة 
كةْذئ بريوسا ٖةية دةسباسةى سةكةيةنى ئةو ئافشةتة ، ٖةْذيَو ية َيَزووْووطإ بة توسنى دادةْئَ ، دةيئَ يةنيَو بووة يةو  و /

َةَاييهة دةسيايياْةى نة َةييو ؿاحل جنِ ايذئ ئةيوب ٖيَٓاى بؤ وواَلتى َيظش ، ثاػإ ػوى نشدوة بة َةييو ؿاحل و دةطةالتيَهى 
ة ، بةاَلّ ٖةْذيَو ية َيَزووْووطى تش دةيئَ ئةسَةْى بووة ، يةطةٍَ خاْةوادةنةى ٖاتؤتة وواَلتى َيظش ، دوايى طةوسةى ثىَ بةخؼشاو

ػوى نشدووة بة َةييو ؿاحل ، رَاسةيةنى نةَيؽ ية َيَزووْووطإ بة نوسديإ داْاوة ، نة ئةَةيإ تاوةنو ئيَظتا بة بةيطةيةنى 
اسةت بةوةى ئايا ) ػذشة ايذس ( دوايةَني دةطةالتذاسى ئةيوبيةنإ بووة ، ياخود يةنةّ بةٖيَض ثؼت ساطت ْةنشاوةتةوة ، طةب

دةطةالتذاسى َةَاييهةنإ بووة ، ئةَةؾ بريوساى دياواصى يةطةس ٖةية ، ٖةْذيَو ية َيَزووْووطإ وةى َةقشيضى خاوةْى ثةستونى ) 
( يةنةَني طويتاْى دةوَيةتى َةَاييهى ػذشة ايذس وة دةنات نة ) ( ية ثةستونةنةى خؤيذا ئاَارة بة ايظًوى ملعشفة دوٍ املًوى

و وقائع ايذٖوس ( ية  بذائع ايضٖوس) إبٔ إياغ ( خاوةْى ثةستونى ) ياغ بةاَلّ ٖةْذيَو ية َيَزووْووطاْى تش وةى ئينب ئ، دةسيايى بووة 
اسى ئةيوبيةنإ بووة ، يةبةسئةوةى خيَضاْى َةييو ؿاحل ( دوايةَني دةطةالتذػذشة ايذس  ثةستونةنةى خؤيذا ئاَارة بةوة دةنات نة )

 .جنِ ايذئ ئةيوب بووة 

( ية بواسى طياطةتذا دةطةسِيَتةوة بؤ طةسدةَى َيَشدةنةى َةييو ؿاحل ، نة تةواو دةطةالت و ػذشة ايذس دةسنةوتٓى نةطايةتى ) 
ةسةنةى بوو ية ناسوباسى طياطيذا ، ئةوةى صياتش ْاوباْطى و ئاصادى ثىَ بةخؼى بوو ، ية ٖةَإ ناتذا ٖاوناس و ياسَةتى دةسى ٖاوط

ريشى و ييَٗاتوويى ئةو ئافشةتةى دةسخظت ، ئةوناتة بوو نة َةييو ؿاحل نؤكى دوايى نشد ، نة تواْى بة صيشةنى خؤى ٖةواىل نؤض 
ووٕ ية درى خاض دسومشإ ، ٖةسوةٖا نشدْى َيَشدةنةى بؼاسيَتةوة ْةوةى ووسةى دةْطاوةساْى َوطًُاْإ دابةصيَت نة يةدةْط داب

تواْى خؤى ناسوباسى ووالت بةسِيَوةببات و سيَطا ْةدات بؤػايى طياطى ية ووالت دسوطت بيَت ، طةباسةت بة وةسطشتٓى طويتاْيَتى 
يجؼتيإ ييَوةنشد نة يةاليةٕ ئةّ ئافشةتةوة خةَيهى َيظش و ديٗاْى ئيظالَى بووْة دووبةؾ ، بةػيَهيإ ثؼتطريى ئةّ ػتةيإ نشد و ثا

رَاسةيإ نةّ بوو ، بؤ ئةّ َةبةطتة ووتيإ نة ) ػذشة ايذس ( َافى خؤيةتى ببيَتة طويتاْى ووالت ، يةبةسئةوةى خيَضاْى َةييو ؿاحل 
اؾ ة ، نةواتة َرياتطشى دةطةالتى ئةو دةبيَت ، ناتيَو َةييو ؿاحل ٖيض ْةوةى ية دواى خؤى دىَ ْةٖيَؼت ، ثيوبئةجنِ ايذئ 

نورساْى تؤساْؼا يةاليةٕ َةَاييهةنإ تاوةنو ية ئةيوبيةنإ نةطيَو ْةَيَٓيَتةوة دةطةالت وةسبطشيَت و خؤيإ دةطةالت وةسبطشٕ ، 
خةييًى نوسِيؼى تةَةْى بلووى بوو ْة دةطوجنا بؤ بةسِيَوةبشدْى ووالت ، بةّ دؤسة بشِياسدسا نة َةساطيُى بووْة طويتاْيَتى بؤ طاص 

ئاٖةْطى داَةصساْذْى وةى طويتاْى ووالتى بؤ طاصبهشيَت ، ػةقاّ و نؤالْةنإ ساصاْذسايةوة بة دواْهاسى ، ئاٖةْطيَهى  بهشيَت ،
دواْى بؤ سيَهخشا و ساطةياْذسا وةى طويتاْى ْويَى ووالت ، ٖةوسةٖا داوانشا ية دواى ووتاسى ٖةيٓى ، ثاؾ ئةوةى ْاوى خةييفةى 



) ػذشة ايذس ( بهشيَت نة خواى طةوسة بيجاسيَضىَ و ساطتة سيَى بهات بؤ ناسى كانة و دووسى خاتةوة ية  عةباطى دةٖيَٓشيَت دوعا بؤ
 س ( تؤَاسبهشيَت .ػذشة ايذناسى خشاخ و ْاػةسعى ، ية ٖةَإ ناتذا بشِياسدسا نة يةطةس ثاسة ْاوى ) 

ى ئةوة بووٕ ئةّ ئافشةتة طويتاْيَتى وواَلتى َيظش بطشيَتة يةطةٍَ ٖةَوو ئةَاْةدا بةػيَو ية خةَيهى َيظش و ديٗاْى ئيظالَى ية در
دةطت ، نة كةْذئ بةيطةيإ دةٖيَٓايةوة بؤ ئةوةى نة ْابيَت يةّ ثؤطتةدا ئافشةتيَو وةسى بطشيَت ، ية ناتيَو كةْذإ ثياو ٖةية 

كاويإ بشِيبووة دةطةالتى طويتاْيَتى ، تواْيإ  دةتوأْ ئةّ ئةسنة بةسِيَوةببةٕ ، بؤ ئةّ َةبةطتة َةَاييهةنإ بةتايبةت ئةو َرياْةى
خةييفةى عةباطى و رَاسةيةنى صؤس ية صاْايإ و ثياو َاقوالْى َيظش و خةيهيَهى صؤس ية داْيؼتوإ ساصى بهةٕ ، نة ٖةيويَظتى در بة 

و ٖةْذيَو ية صاْايإ و خةيهى طؼتى  وةسطشتٓى دةطةالت وةسبطشٕ يةاليةٕ ئةّ ئافشةتةوة ، بؤ ئةّ َةبةطتة ْاسةصايى يةاليةٕ خةييفة
( ْاكاس بوو بيَتة ريَش باىل داواناْى ئةوإ ، بةْياصى ئةوةى فيتٓة و ئاراوة و نوػنت و بشِئ ية  شجرٚ الدربةسصبؤوة ، ية ئةجناَذا ) 

َاوةيةنى نةّ ية فةسَاْشِةوايةتى  ووالت سووْةدات ، بةّ دؤسة طويتاْيَتى ئةّ ئافشةتةؾ صؤسى ْةخاياْذ بؤ وواَلتى َيظش ، بةَيهو ثاؾ
ى ( ية طويتاْيَتى ٖاتة خواسةوة ، ئةّ ئةسنةى دا بة دةطت َةَاييهة دةسياييةنإ تاوةنو ئةوإ ية ْيَوإ خؤيإ  648ية طاَيى ) 

و ، َةَاييهة نةطيَو دةطت ْيؼإ بهةٕ بؤ ئةّ ثؤطتة ، نة ئةَةؾ يةطةس داواى خةييفةى عةباطى و ٖةْذيَو ية صاْاناْى َيظش بو
 دةسيايةناْيؽ نؤبووْةوةيةنيإ ية ْيَوإ خؤياْذا بةطت و بشِياسياْذا نة َري عضايذئ ئةيبةى ئةّ ثؤطتة وةسبطشيَت ، ٖةسوةٖا بؤ ساصى

نة ػو ( ، سيَطة طشتٔ ييَيإ تاوةنو درايةتى دةوَيةتى َةَاييو ْةنةٕ داوايإ ية ) ػذشة ايذس( نشد  شجرٚ الدرنشدْى اليةْطشاْى ) 
 ( بووة ٖاوطةسى عضايذئ ئةيبةى . شجرٚ الدربة عضايذئ ئةيبةى بهات ، ية ئةجناَذا ٖاوطةسداسيةنى طياطى سوويذا ، ) 

 
 ٖؤناسةناْى ْةَاْى دةوَيةتى ئةيوبى سووٕ بهةوة ؟ / 4خ
 ئةيوبى ، ية طشْطرتئ ئـةّ ٖؤناساْـةؾ  َيَزووْووطإ و تويَزةسإ نؤَةييَو ٖؤناسيإ دةطت ْيؼإ نشدووة بؤ ْةَاْى دةوَيةتى  و /

 : نة سؤييإ ٖةبووة ية ْةَاْى ئةّ دةويةتة ئةَاْةى خواسةوةٕ

، بيَطوَإ نةطايةتى وةى جنِ ايذئ ئةيوب و أطذايذئ ػيَشنؤ و طـةالسةدئ  ْةَاْى نةطايةتى بة ٖيَض بؤ طةسنشدايةتى دةوَيةت ـ   1

 و بةسةو ثيَؽ كووْى دةوَيةتى ئةيوبى ، بةاَلّ ية ثاؾ َشدْى طـةالسةدئ يـة طـاَيى     ئةيوبى سؤييإ طةوسةيإ ٖةبوو ية دسوطت بووٕ

ى ( ، بة تايبةت ية دواى َشدْى َةييو عادٍ بةسة بةسة دةوَيةتةنة بةسةو الواصى و بىَ ٖيَضى كوو ، بةٖؤى دةسنةوتٓى َـريى   589) 

 .يَوةى ببةٕ الواص و بىَ دةطةالت ، تواْايإ ْةبوو ووالت يةى خبةٕ و بةس

، ئةَةػيإ ٖؤناسيَهى تشى ْةَاْى دةوَيـةتى  خةسيو بووٕ بة دوْيا و سابوواسدٕ و بىَ ئاطابووٕ ية دورَٓى دةسةنى  و ْاوةخؤيى ـ  2

ئةيوبى ية ، ٖةسوةى َيَزووْووطى ْاوداسى عةسةب ئينب خةيذوٕ ناتيَو فةسَاْشِةوا خةسيهى ػـتى بـىَ طـوود و نـةّ بايـةخ دةبيَـت       

كانهشدْى ريإ بيَت ، ئـةو  دةوَيةت ْا سوات بةسي َوة  ، واتا ية دياتى ئةوةى خةسيهى ثالٕ داْإ بيَت بؤ بةسةو ثيَؽ بشدْى ووالت و 

 . ٖيَضى دةسةنى طوود ية باسودؤخى خشاثى ْاوةخؤ وةسدةطشيَتنات خةسيهى ناسى تايبةتى خؤى دةبيَت ، ئةّ ناتيؽ 



، ناتيَو باسودؤخى ساَيـاسى خـشاخ دةبيَـت بـة خشاثـى دةػـهيَتةوة بةطـةس ٖـةَوو          ًَُالْيَى ْاوةخؤى ْاو بٓةَاَيةى دةطةالتـ   3

اليةْةناْى تشى ريإ ، وةى اليةْةناْى ئابووسى و نؤَةاليةتى و سؤػٓبريى و ..ٖتذ ، ية نؤتاييذا دةويةتى بـةسةو الواصى و ْايـةباسى   

 . بشد ، ئةَةؾ سيَطاى خؤػهشد بؤ ٖيَضى دةسةنى طوودى ىلَ وةسبطشٕ 

بةٖيَض بووْى تةورَى خاض دسومشإ بؤ طةس ػاّ و َيظش ، ية دواى َشدْى طةالسةدئ سؤرئاواييةنإ ثايةثةطـتؤى صؤسيـإ خظـتة    ـ   4

طةس ئةيوبيةنإ ، يةبةسئةوةى َةتشطيإ ية طةالسةدئ ْةَا ، ٖةسوةٖا طووديإ ية ْانؤنى و ًَُالْيَيةناْى ْـاوةخؤ وةسطـشت ، يـة    

 ية َريةنإ خؤيإ بووْة ٖؤى ثةيهيَؽ نشدْى خاض دسومشإ .  ٖةَإ ناتذا ٖةْذيَو

دةسنةوتٓى خواسصَيةنإ و َةتشطيإ يةطةس ػاّ ، يةطةسدةَى َةييو عادٍ و دواى ئةو َةتشطيإ صيادى نشد ، ئةّ خواسصَياْـة  ـ    5

 ىَ ٖيَض نشدْى بواسةناْى ريإ .، بووْة ٖؤى َاْذوونشدٕ طوثاى ئةيوبى و بصؤسداس ٖيَشػيإ دةنشدة طةس دةوَيةتى ئةيوبى 

، ئـةو َرياْـةى يـةدواى طـةالسةدئ ٖـاتٔ      ـ ثؼت ىلَ نشدْى دةطةالتذاسإ ية صاْا و ػاسةصايإ بؤ ساثةسِاْذْى ناسوباسى دةويةت   6

ٕ دةدا ، بـةسدةواّ  بايةخيإ بة بريوسا و طةسجنى صاْايإ ْة دةدا ، وةى طةالسةدئ ْةبووٕ نـة بايـةخيَهى صؤس بـة تيَبيٓـى و ساى صاْايـا     

 .ساويَزناس و ياسَةتى دةسى ٖةبووة بؤ دةسنشدْى بشِياسى طشْط 

، يةنيَو بووة ية ٖؤناسة ناسيطةسيةنإ بؤ يةْاوبشدْى دةطـةالتى ئةيوبيـةنإ ،    ـ نةّ ػاسةصايى و بىَ تواْايى ٖةْذيو ية َريةنإ   7

ةَيهى دةطةالت ْة دةٖاتٔ ، تةْاْةت نةّ ػاسةصا بووٕ و ئةصَووْيإ كوْهة رَاسةيةى َري دةسنةوتٔ نة ية تةَةٕ بلووى بووٕ ، بة ن

 . ْةبوو ية بةسيَوةبشدٕ

، يةواْة ثةيذابووْى َةَاييهةنإ و ـ بةٖيَضبووْى سةطةص و َيًًةتى تش ية ْاو دةطةالتى ئةيوبى ٖةوىل طشتٓة دةطتى دةطةالتيإ دةدا  8
 .ٔ بةطةس داّ و دةصطاناْى دةوَيةت بةٖيَضبووْيإ يةْاو دةوَيةت ، ثاػإ دةطت طشت

 
 ؟ بهة و ٖؤناسةناْى بضووتٓةوةنةيإ بهة بضووتٓةوةى ٖؤصة عةسةبيةنإ ) ايعشبإ ( ية باغ  / 5خ
يةنيَو يةو نيَؼةو طريوطشفتاْةى طويتاْى َةَاييو عضايذئ ئةيبةى تووػى ٖات يةَاوةى فةسَاْشِةوايةتى خؤيـذا ٖةيظـاْةوةى    و /

عةسةبيةنإ بوو ، نة ْاطشاوٕ بة ) ايعشبإ ( ، رياْيإ يةطةس ناسى نؼتوناٍَ نـشدٕ بـوو ، يـة ْاوكـةناْى ٖـةسيَُى ؿـعيذ و       ٖؤصة 
ػةسقية ْيؼتةدىَ بووٕ ، صؤسبةى ئةْذاَةناْى ئةّ ٖؤصاْة دووتياس بووٕ ، ية ٖةَإ ناتذا دةوَيةت طوودى صؤسى ىلَ وةسدةطـشتٔ بـؤ   

، ثاؾ ئةوةى َريةناْى َةَاييو بووْة خاوةٕ صةوى ية َيظش ، ئيكتاعاتى صؤسيإ ثىَ بةخؼشا ، دةطتيإ  ػةسِةنإ و نشداسى طةسباصى
بةطةس بةسوبووَى ئةّ صةوياْة داطشت ، ْاسةصاييةى يةاليةٕ ئةّ دووتياساْةوة بةساَبةس بة َةَاييهةنإ ثةيـذابوو ، ٖـةسوةٖا ئـةّ ٖـؤصة     

صاْى ، نة خؤيإ طةثاْذووة بةطةس ووالت ، ئةو َةَاييهاْة توسى بووٕ ، ية ئاطياى بلووى ٖاتٔ عةسةباْة َةَاييهةناْيإ بة بيَطاْة دة
ى ( دا در بة ٖةيع و نةوتى َريةنإ  651و دةطتيإ بةطةس َيظش داطشت ، ئةّ ٖؤناساْة واى ية ٖؤصة عةسةبةنإ نشد ية طاَيى ) 

( نة ْاطشاو بـوو   ثعًب نوسِىسـٔ ايذئ  ة طةسنشدايةتى َرييَهيإ بة ْاوى )و طويتاْى َةَاييو بووةطتٓةوة ، ئةّ ٖؤصة عةسةباْة ب
بة ػةسيف عةيةوى نؤبووْةوة ، باْطةػةى دةطةالتيَهيإ نشد بؤ خؤيإ ، ٖةوسةٖا باْطةػةى ئةوةيإ نشد دةبيَت َةَاييهة بيَطاْةنإ 



ٕ ْابوو دةوَيةتى عةسةبى طةسبةخؤ يـة ْاوسِاطـتى َيظـشى ، ئـةّ     ية َيظش دةسبهشئَ ، داواى دةوَيةتيَهى طةسبةخؤيإ دةنشد نة ْاويا
 ْيـٌ و ( نـة دةنةويَتـة ْيَـوإ سووبـاسى     رسوة ايؼـشيف  ( يـإ )  رسوة طشياّ ٖؤصة عةسةباْة ية ْاوكةيةى نؤبووْةوة نة ْاطشاوة بة ) 

ٖـةسدوواليإ يـةنبطشٕ و ٖاونـاسى     ى ئةيوبى تـاوةنو ْاؿش يوطفثةيوةْذى نشد بة َةييو سـٔ ايذئ ، ٖةسوةٖا  يوطفدةسياكةى 
يةنرت بهةٕ بؤ ييَذاْى َةَاييهةنإ ، يةّ ناتةدا طويتإ عضايذئ ئةيبةى بشِياسيذا نة طـةسنووتى ئـةّ ساثةسيٓـة بهـات ، يـةنيَو يـة       

صة عةسةباْـة ، ئـةّ   َريةناْى َةَاييو بة ْاوى فاسغ ايذئ ئةقتاى ساطجاسد تاوةنو بة خؤى و ٖيَضيَهةوة بليَت بؤ يةْاوبشدْى ئـةّ ٖـؤ  
َريةؾ بة ٖيَضيَهى طةوسة بةسةو ئةو ْاوكاْة كـوو نـة ئـةّ ٖؤصاْـةى ىَل نؤببـؤوة ، ثـاؾ طـةثاْذْى ئابًوقةيـةنى توْـذ يةطـةسيإ ،           
صة طةَاسؤداْيإ بة ٖيَضةناْياْةوة َةَاييهةنإ تواْيإ ساثةسِيٓى ٖؤصة عةسةبةنإ يةْاوببةٕ ، بةاَلّ ئـةوةى ديَطـةى سةخٓةيـة يـةّ ٖـؤ     

نـاْى  عةسةباْة ئةوةية نة ئةوإ ثةْايإ بؤ سيَطا و ػيَواصى ْا ياطايى بشد بؤ دةبشِيٓى ْاسةصاييةناْيإ ، وةى ٖةيهوتاْة طـةس داّ و دةصطا 
دةوَيةت ، بة سةالٍ صاْيٓى بشدْى نةٍ و ثةيةناْى دةوَيةت نة بة َويهى َيًًةتيإ دةصاْى ، ٖـةسوةٖا نـاسى سيَطـشتٔ يـة ناسواْـة      

 دةْاطيَٓىَ . ( فظاد ايعشبإ )اْيةناْيؼيإ طشتة بةس ، بؤية دةبيٓني ٖةْذيَو ية َيَزووْووطإ ساثةسيٓى ئةّ ٖؤصة عةسةباْة بة باصسط

 
سووٕ بهةوة ية سيَطشتٔ ية فشاواخنواصيةناْى و َةييو صاٖش بيربغ سؤىل َةييو طيف ايذئ قوتض  / 6خ

 َةغؤيةنإ و ػهاْذْيإ ية ػاّ ؟ 
سوويإ نشدة ػاّ و طشتيإ ، يـةّ ناتـةدا   ص (  1259ى /  657َةغؤيةنإ ثاؾ طشتٓى عيَشام و دةصيشةى فوساتى ية طاَيى )  و /

َةَاييهةنإ ية َيظش تشطيإ ىلَ ْيؼت ، ٖةطتيإ بة َةتشطى باسودؤخةنة نشد ْةوةى َيظشيؽ ية دةطت بذةٕ ، ئةوةبوو بشِياسيإ دا 
عني دـايوت  ةْطى ددا ية دةْطيَو سووبةسووى يةى بووْةوة نة بة ( ص  1260 / ى  658)ية طاَيى سووبةسووى َةغؤيةنإ ببٓةوة 

ْاطشاوة ، ٖةسدوو َري قوتض و بيربغ سؤييَهى طةوسةيإ بيٓى يةّ دةْطةدا ، قوتض نة ئةونات طـةسنشدايةتى ٖيَضةنـاْى دةنـشد ثـيَؽ     
 سووبةسووى َةغؤيةنإ ببيَتةوة كةْذ ئاَادةطاصيةنى نشد يةواْة :ئةوةى 

طةالت دووسخظتةوة ثاؾ ئةوةى يةطـةٍَ َريةنـاْى َـةَاييو نؤبـؤوة و     ية دة ْوس ايذئ عًىقوتض بشِياسيذا بة البشدْى َةْـوس  – 1
 . بة نةيهى دةطةالت ْايةت و قةْاعةتى ثىَ ٖيَٓإ نة ئةّ َرية تةَةْى بلوونة 

ئةو َرياْةى ية نؤػهى دةطةالت دووسخظتةوة نة َةتشطيإ ٖةبوو يةطـةس دةويـةت ، بةتايبـةت ئةواْـةى يـة درى طياطـةتى        – 2
  ةوة . ْايذئ قوتض و َريةناْى تشى َةَاييو دةدووالطويتإ طيف 

تواْى َريةناْى َةَاييهى دةسيايى ية خؤى ْضيو بهاتةوة ، بةتايبةت َري بيربغ طةسنشدةى َةَاييهى دةسيايى ، نؤتايى ٖيَٓا بـةّ   – 3
 . ْانؤنيةى ٖةبوو ية ثيَؼوودا ية ْيَوإ بٓةَاَيةى قوتض و بٓةَاَيةى بيربغ 

طةيفةدئ قوتض ٖةيظا بة دةسنشدْى ييَبوسدْى طؼتى بؤ ٖةَوو ْةياسةناْى دةطةالتةنةى ، بة تايبةتى َةَاييهة دةسياييةنإ طويتإ ـ   4
ئةوإ نة ساصى ْةبووٕ بة وةسطشتٓى ثايةى طويتاْيَتى يةاليةٕ قوتض ، يةطـةسووى ٖةَووياْـةوة َـري سنـٔ ايـذئ بيـربغ طـةسنشدةى        

َةؾ سيَطاى خؤػهشد بؤ ئةوةى بيربغ بة خؤى و اليةْطشاْيـةوة يـة ػـاَةوة بيَٓـةوة بـؤ َيظـش، دوايـى        َةَاييهة دةسياييةنإ ، نة ئة
بةػذاسيةنى طةسّ بهات يةطةٍَ اليةْطشاْى ية دةْطى عني دايوت ، ٖؤناسى دةسنشدْى ييَبوسدْى طؼتى يةاليةٕ طةيفةدئ قـوتض ةوة  

 بؤ بيربغ دةطةسِيَتةوة بؤ ئةّ خاالْةى خواسةوة :



 .بة تواْايى و ئاصايةتى بيربغ ية بةسةى دةْطذا ، نة وةى دةْطاوةس و طةسنشدةيةنى طةسباصى طةوسة دةسنةوتبوو  ــ أ

ية ٖوْةسى دةْط طةيفةدئ قوتضى ْاكاس نشد نة بري يةوة بهاتةوة طوود ية تواْانـاْى ئـةو نةطـة وةسبطشيَـت      بيربغصيشةنى  ــ ب
 يةطةٍَ ئةوةى دياواصى و ْانؤنيإ ٖةبوو ية ثيَؼوودا .

َريةنةيإ دةنـشد ،   َري بيربغ طةسنشدة و طةوسةى َةَاييهة دةسياييةنإ بوو ، يةبةسئةوة ٖةَوو َةَاييهة دةسياييةنإ طيَشِايةىلـ ـ ز
 نةواتة قوتض بة سانيَؼاْى ئةو َرية طوودى يةاليةْطشاْيؼى وةسدةطشت .

طةيفةدئ قوتض ٖةوييذا بة كانهشدْةوةى ثةيوةْذيةناْى يةطةٍَ ئةيوبيةناْى ػاّ ، تاوةنو طوود ية تواْاناْى ئةواْيؽ وةسبطشيَـت   ـ  5
سيَطا بطشيَت ية طوود وةسطشتٓى َةغؤيةنإ ية ئةيوبيةنإ ، ْةوةى ٖاوثةمياْيةى ية دةْطةنةيذا ية درى َةغؤيةنإ ، ٖةسوةٖا تاوةنو 

و دسوطت بيَت ية ْيَوإ َةغؤٍ و ئةيوبيةنإ ، بؤية ٖةيظا بة ْاسدْى رَاسةيةى ْاَة بؤ َريةناْى ئةيوبى ، ية ْاَةنةيذا داواى ٖاوناسى 
سانُى سةَا ئاَادةيى خؤى دةسبـشِى   ْـوسةَدؤسيَو وةاَلَى دايةوة ، َري  ٖاوثةمياْى ىلَ نشدٕ ية درى َةغؤيةنإ ، ٖةس َرييَهيؽ بة

سانُى نةسةى ثيَى باؾ بة بـىَ  املغيح عُش بة ٖاوناسى نشدْى و بةخؤى وٖيَضةنةيةوة ثةيوةْذييإ نشد بة طوثاى طةيفةدئ قوتض ، َري 
ئـةويؽ سةتـى نـشدةوة    باْيـاغ   سـانُى طـعيذ  بهات ، َري  سةتى نشدةوة ٖاوناسى قوتض محفسانُى  َري ئةػشةف، اليةْى مبيَٓيَتةوة 

 .ٖاوناسى قوتض بهات 

طويتإ طةيفةدئ قوتض ٖةوييذا ثيَؽ ئةوةى بشِياسى دةْط بذات ٖةيويَظتى خـاض دسومشـةنإ بضاْيَـت ، ئايـا ٖةيويَظـتيإ كـى        ـ   6
ةتشطا يةوةى خاض دسومشةنإ بلٓة ثاٍ َةغؤيةنإ ، ثاؾ دةبيَت ئةطةس دةْط ية ْيَوإ َوطًُاْإ و َةغؤٍ بةسثا بيَت ، كوْهة قوتض د

ئةوةى قوتض ْاَةى بؤ طةسنشدةى خاض دسومشإ ٖات وةالَى بؤ طةسِايةوة نة ئةوإ بىَ اليةٕ دةبٔ ، يةو ناتةدا قوتض ديٓيا بوو ية خاض 
 دسومشةنإ .

اصى نـشدٕ بـؤ نـاتى دـةْط ، ئاَـادةنشدْى خـؤساى و       يةثاؾ ٖةَوو ئةّ سيَطا و ػويَٓاْةى طشتية بةس دةطتى نـشد بـة ئاَادةطـ    ـ  7
ثيَذاويظتى بؤ داْيؼتوإ ، كوْهة دةيضاْى يةناتى دةْط باسيَهى ْا ئاطايى بةطةس ووالت ديَت ، يةواْةية سيَطـاى ئـابووسى بطرييَـت ،    

اى و ثاسة و طاَإ ، ئيٓذا دةطتى ياخود دورَٔ ئابًوقة خبةْة طةس ػاسةنإ ، ٖةسوةٖا دةطتى نشد بة خةصٕ نشدٕ و دابني نشدْى خؤس
نشد بة ئاَادةنشدْى طوثانةى ية ٖةَوو سوويةنةوة ، داواى ية دةوَيةَةْذإ و باصسطاْـةناْى ووالت نـشد ٖاونـاسى بهـةٕ ، بـؤى      

ةنةو بة ثيَـى  سووٕ نشدْةوة نة ئةوة ديٗاد نشدْة ية ثيَٓاو خواى طةوسة بةػذاسى نشدٕ يةّ دةْطةدا يةطةس ٖةَووإ ثيَويظتة ، ٖةس ي
تواْاى خؤى ، ئةوةى تواْى ػةسِنشدْى ٖةية ثيَويظتة بةػذاسى دةْط بهات ، طياْى خؤى ية ثيَٓاو ئيظالّ و َوطًُاْإ بةخت بهات 
، ئةوةى تواْاى داسايى باػة بة ثاسة و طاَإ و ياسَةتى بةػذاسى بهات ، ئةوةى ئةّ دوواْةى ثيَؼووى ْية ثيَويظتة يةطةسى بة دوعـا و  

 اساْةوة ية خواى طةوسة بىَ بةػيإ ْةنات ، ية خواى طةوسة بجاسيَٓةوة نة يةّ دةْطةدا طةسيإ خبات .ث

يةّ ناتةدا ٖؤالنـؤى طـةسنشدةى َةغؤيـةنإ ْاَةيـةنى ْـاسد بـؤ طـةيفةدئ قـوتض طـويتاْى َيظـش ، داواى ىَل نـشد نـة بـري يـة               
دةطتةوة بة ٖيَُٓاْة و بة ئـاساَى ، ئةطـةس ْـا سووبـةسووى طـضايةنى توْـذ       سووبةسووبووْةوةى ئةوإ ْةناتةوة ، بةيهو َيظش بذات بة 

دةبيَتةوة ، كاسةْووطى يةواْةى ثيَؽ خؤى باػرت ْابيَت ، ئةواْةى نة بةسطشى نشدْيإ ٖةيبزاسد در بة َةغؤيةنإ كاسةْووطـيإ كـى   
خؤى ْةداتة دةطت قةدةس و كاسةْووطى خؤى سةؾ ْةنات  بةطةس ٖات ، بؤية وا باػة قوتض بري يةوة بهاتةوة و ثةْذى ىلَ وةسبطشيَت ،

، بيَطوَإ ئةَاْةؾ ٖةَووى ٖةسةػة بوو ية خودى طةيفةدئ و ٖةَوو َريةناْى َيظش ، يةبةسئـةوة قـوتض ويظـتى واْةيـةى بـذات بـة       
ةنةٕ ، بشِياسيذا بة نوػتٓى ٖؤالنؤ و ٖةَوو ئةو طةنشدة َةغؤالْةى نة بة كاوى ْضّ و طوونةوة طةيشى َوطًُاْإ و َةَاييهةنإ د

ْاَةبةسةنةى ٖؤالنؤ ، نة بيَطوَإ ئةَةؾ وةى وةاَلَيَهى توْذ بؤ ٖؤالنؤ نة ئةوإ بة ٖيض ػـيَوةيةى خؤْادةْـة دةطـت و ًَهةكـى     



صةْط و  ئةوإ ْابٔ ، وةى طةسةتايةنيؽ بوو بؤ ييَذاْى صةْطى دةْط ية درى َةغؤٍ ، كوْهة دةيضاْى َةغؤيةنإ تةْٗا صَاْى صةبش و
ٖةسةػة دةصأْ ، باػرتئ وةاَلَيؽ بؤ ئةوإ ٖاوػيَوةى سةفتاسى ئةواْة ، ثاؾ ئةواْة َةغؤيـةنإ ٖيَضةنـاْى خؤيـإ نـؤنشدةوة و يـة      
ٖــةوىل ئــةوة دابــووٕ ٖيَــشؾ بهةْــة طــةس وواَلتــى َيظــش ، يــة بةساَبــةسدا طــةيفةدئ قــوتضيؽ ئاَادةباػــيةنى كــانى نشدبــوو بــؤ 

 َـري سنـٔ ايـذئ بيـربغ بٓذقـذاسي     ٖيَضةناْى خؤى خظتة مجودؤيةوة تاوةنو بـةسىَ بهـةويَت بـةسةو غـةصة ،      سووبةسووبووْةوةيإ ،
ى ( ، ئةّ ٖيَضة تواْى طةسنةوتٓى طةوسة بةطةس ٖيَضةناْى َةغؤٍ بة دةطـت   658 بةٖيَضيَهةوة بةسةو فةيةطتني بةسىَ نةوت ية طاَيى )

،  عـني دـايوت  دةكوو تاوةنو ْضيو بؤوة ية ْاوكةيةى ية ػاسى غةصة نـة ثيَـى دةووتشيَـت    بٗيَٓى ، ئةّ ٖيَضةؾ بةسة بةسة بةسةو ثيَؽ 
نــة يةطــةٍ ٖيَضةنــاْى يــةّ ْاوكــةيةدا دــيَطري بــوو دةطــتى نــشد بــة خــؤ ئاَــادةنشدٕ بــؤ   نيتوبوقــا طــةسنشدةى َةغؤيــةناْيؽ 

 .سووبةسووبووْةوةى َوطًُاْإ 

ٕ ية ْاوكةنةدا دةسكوو تاوةنو بضاْيَت ٖيَضةناْى َةغؤٍ ية نوىَ ديَطريبووة و رَاسة يةّ ناتةدا ٖيَضيَهى ثؼهٓيٓى ٖةوايطشى َوطًُاْا
و قةباسةى ٖيَضةنة بضاْشيَت ، ٖةسوةٖا دؤسى كةى و ػيَواصى بةسطشى نشدْيإ بضاْشيَت ، ئةّ ٖيَضة تواْى صاْياسى كاى يةطـةس دورَـٔ   

قوتض بشِياسيذا نة ٖيَشؾ بهشيَتة طةس َةغؤيةنإ نـة يةْاوكـةى عـني     دئةيفةطنؤبهاتةوة و بيٗيَٓى بؤ طةيفةدئ قوتض ، بؤ سؤرى دوايى 
ى ( دا دةطت بة ٖيَشؾ نشدٕ نـشا ، ثـاؾ ػـةسِيَهى طـةسّ      658َاْطى سةَةصاْى طاَيى )  دايوت ديَطري بووٕ ، ية بيظت و ثيَٓذى 

ذ و ئاصايةتيةنى طةوسةى تيايذا بيٓى ، ٖةسوةٖا يةاليـةٕ  يةاليةٕ ٖةسدووال نة طةسنشدةى َوطًُاْإ بيربغ سؤييَهى طةوسةى تيايذا ْواْ
ػةسِيَهى طةوسةيإ ئةجناَذا ية درى َوطًُاْإ ، بةاَلّ طةسئةجناّ دةْطةنة نؤتايى ٖات بة نيتوبوقا َةغؤيةناْيؼةوة ٖةسيةى ية نتبغا و 

ل ، ٖـةسوةٖا يـةّ دةْطـةدا َوطـًُاْةنإ     طةسنةوتٓى َوطًُاْإ ، ػهظت خواسدْى َةغؤيةنإ و نؼاْةوةى ٖيَضةناْيإ بؤ دميةػـ 
 دةطت نةوتيَهى طةوسةى َادى و َةعٓةويإ بة دةطت ٖيَٓا . 

ثاؾ ئةوةى َوطًُاْةنإ طةسنةوتٓيإ بة دةطت ٖيَٓا ية دةْطى عني دايوت و تواْيإ َةغؤيةنإ ية فةيةطتني دووسخبةْـةوة ، ووسةى  
ذا َةتشطى تةواوى َةغؤيةنإ نؤتـايى ْـةٖاتبوو ، يةبةسئـةوة َةَاييهـةنإ تشطـى      دةْطاوةساْى َوطًُاْإ بةسص بؤوة ، ية ٖةَإ نات

ئةوةيإ ٖةبوو نة سؤريَو داديَت َةغؤيةنإ دووباسة خؤيإ نؤدةنةْةوة و ٖيَشؾ دةنةْةوة طةس َيظش ، بؤية ئيَظتا باػـرتئ ناتـة بـؤ    
ؤيةنإ تةواو وسةيإ دابةصيبوو ، َةغؤيةنإ يةو ناتةدا ػاسةناْى ساوةدوْاْى َةغؤيةنإ و دةسنشدْيإ بة تةواوى ية ػاّ ، كوْهة َةغ

 سنٔ ايذئ بيربغ بٓذقذاسيدميةػل و سةيةب و محف و كةْذ ْاوكةيةنى تشيإ بة دةطتةوة َابوو ، طةيفةدئ قوتض فةسَاْى نشد بة َري 
ةوة بةسةو دميةػل بةسىَ نةوت و تواْى ئابًوقة خباتة طةس بة خؤى و ٖيَضةنةيةوة بة دواى َةغؤيةنإ بهةويَت ، ئةوةبوو بيربغ بة ٖيَضيَه

ػاسةنة ، ثاػإ ٖيَضةناْى طةيفةدئ قوتضى ثىَ طةيؼت و تواْيإ بلٓة ْاو ػاسةنة ، يةاليةٕ داْيؼتواْى ػاسةنة بة طـةسَى ثيَؼـواصيإ   
اّ نشد و يةى ية دواى يةى سصطاسيـإ نـشدٕ ،   ييَهشا ، دواى سصطاسنشدْى ئةّ ػاسة ٖيَضةناْى َوطًُاْإ سوويإ ية ػاسةناْى تشى ػ

 نة تواْيإ ػاسةناْى سةيةب و محف ية َةغؤيةنإ بظيَٓٔ .

ثاؾ ئةوةى طةيفةدئ قوتض تواْى تةواوى ػاّ سصطاس بهات ية دةطت َةغؤيةنإ دةطتى نشد بة سيَهخظتٓى ناسوباسى ووالتـى ػـاّ ،   
سةيـةبى نـشدة ديَطـشى     عًـِ ايـذئ طـٓذش   ْاوكةناْى فةسَاْشِةوايةتى ية ػاّ دابةؾ نشد بةطةس َريةناْى ؿـاحلى و َـوعضى ، َـري    

بـووة   َوطـى  نوسدى نشدة نشدة ياسَةتى دةسى سانُى دميةػـل ، َـري ئةػـشةف   عيظى  نوسِىاهليذاء  َري أبوطةيتةْةت ية دميةػل ، 
ى نشدة سانُى سةَا ، ٖةسوةٖا ْاوكةناْى تشى دابةؾ نـشد بةطـةس كـةْذ َرييَهـى تـش ، ثـاؾ ئـةوةى        ْـوسةََةييو  محف ىسانُ

 ناسوباسى ػاَى سيَهخظت بشِياسيذا بطةسِيَتةوة بؤ وواَلتى َيظش .

 



 ؟ سووٕ بهةوة األفضنَةييو عضيض و َةييو ى ْيَوإ اَةسيَهةوتٓ خايةناْى / 7خ
 : ية طشْطرتئ خايةناْى سيَهةوتٓاَةنة ئةَاْةى خواسةوةٕ  و /

 بيَت .دا األفضنفةسَاْشِةوايةتى َةييو ( ية ريَش و ايغوس  طربْٖدميةػل و ) ى ناْْاوكةـ  1

 َةييو عةصيض بيَت .َيظش بة دةطت فةسَاْشِةوايةتى ـ  2

 بؤ بشانةى َةييو عضيض .بيَت قودغ سى دةطت بةسدا األفضنـ َةييو  3

 غاصى .  الظاِربؤ بشانةى َةييو  الذقٗٛدبًة و سى دةطت بةسدا األفضنـ َةييو  4

 . بٓيَت األفضنـ َةييو عضيض دإ بة دةطةاَلتى َةييو  5

ٓني كةْذ ػتيَهى طشْطى تيَذاية ، يةنيَو يةّ ػتاْة بةٖيَضى ٖةيويَظتى َةييو عضيض بة ئةطةس ية خايةناْى ئةّ سووداوة ووسد بيٓةوة دةبي

طةثاْذ ، يـة ٖـةَإ ناتـذا بؤَـإ      األفضنسووْى بةسكاو دةنةويَت ، ية ئةجناَى ئةّ سيَهةوتٓاَة خاىل طةوسةى بةطةس بشانةى َةييو 

ةتى ئةيوبى ، ٖةسيةى ية ْاوكةناْى خؤى فةسَاْشِةوايةتى بهات ، ػاياْى سووٕ دةبيَتةوة نة ٖةسدووال ساصى بووٕ بة دابةؾ بووْى دةوي

و َاوةى طاييَهى تةواو ْةنشد يةباسكوو ، بةيهو دووباسة  ْةخاياْذٖاتة نايةوة صؤسى ى (  590) ية نة ية طاَيى سيَهةوتٓاَة باطة ئةّ

سيَهةوتٓاَةية بووة ٖؤى ثةست بـووْى طـوثاى َـةييو عضيـض ،      ْانؤنى ية ْيَواْيإ طةسى ٖةيذايةوة ، ٖةسوةٖا ية ناسيطةسيةناْى ئةّ

ئةَـةؾ  َريةنـاْى ئةطـةدى نـوسدى ،    ٖةْذيَو ية طةسنشدة طـوثايةناْى ئـةّ َةييهـة ساصى ْـةبووٕ بـةّ سيَهةوتٓاَةيـة ، بةتايبـةت        

 ناسيطةسيةنى صؤسى نشدة طةس ٖةيويَظتى َةييو عضيض .

 


