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 الحجازية من خالل كتابات الجغرافيين في العصر العباسيالقرية 

 صديقعبد الحميد آمال رمضان 
،إلجياعاا إلااإلالىااال،إلالةةالاا إلالعا  اا إلإلالتاايخ اإلاالمااوالإلضالة اايخمإلاالمااوا  

إلالسعودي 

إلamalojl123@gmail.comالبا دإلاالللتاضنل:إل

 :  الملخص
ضاكونيتهي،إلضالةةوخإلالثينل:إلعنإلالىا  إلالةجيز  :إلخصيئصهيإلفيلةةوخإلاألضلإل

اختااااألإلاألن اااا  إلالتاااالإلايخمااااهيإلحجاااايللإلالىا اااا إلالةجيز اااا إلااااانإلزخاعاااا إلضخعاااالإل
ضصااعيع إلضتجاايخمإلضعاااوا،إلياااإلحنهساابإلالدخاماا إلأخيتةاا إلئااةابإلحجاااإلالعتاايئ إلالتاالإل

إلتوصلإللهيإلالبةثإلضاعهي:
ك اااالبإلالدخاماااا إلعاااانإلااااادلإلاجتةااااياإلالةجتةااااهإلالةجاااايز إلأيلىا اااا إلضتخ   هاااايإل

 إلبعيئهي.توصاااابإلالدخامااا إليلاااوإلتةسااااإلحماااوا إل اااالإلالةجااايز،إلضاكونيتهااايإلضقا ىااا
خيصاا إلالتاالإلتىااهإلعاااوإلاة اايلإلال ااا إلضالىوافاال،إلضانتعاايةإلالةا اا إلالتجيخ اا إل
بهي.إلضعاوإلضوءإلالعتيئ إلالتلإلتوصابإللهيإلالدخام إلنوصوإلأةا دإلاجتةياإلأكتبإل
الجغاااافسسن،إللةاايإلتةو ااعإلااانإلاعاوااايلوإلتيخ خ اا إلض  اايخ  ،إلتل ااألإللعاايإلالاثااياإل

صإلضاةسااااالإلالةجتةاااهإلالىااااض إللااا فإلفااالإلالةجااايزإلفىااا إلبااالإلضفااالإلعااانإلخصااايئ
إلجة هإلح يل اإلالعيلاإلالعا لإلضاالموال.

إل–الصاعيع إلإل–الاخاعا إلإل–الة ايخ إلإل–الةجيزإلإل–الىا  إلالكلمات المفتاحية:  
إلالةجتةهإلالىاض .
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The Hijaz Village through the writings of geographers 

Amal Ramadan Abdelhameed sedek 

Islamic History and Islamic Civilization, Om Alkora 

university, Saudi Arabia.   

Email: amalojl123@gmail.com 

Abstract:  

It is through two axes The first axis is about: The Hijaz 

Village: its characteristics and components.And the 

second axis; On the various activities that the people of 

the Hijaz village practiced, including agriculture, herding, 

industry, trade and science.Then the study was completed 

with a conclusion that included the most important 

findings of the research, including:The study revealed the 

extent of the Hijaz community’s interest in the village, its 

planning, components, and the method of its 

construction.The study found the distinction of the 

markets of Hejaz villages, especially those located at road 

and caravan stations, and the revival of commercial 

activity there.In light of the results of the study, we 

recommend that more attention be paid to geographers' 

books, because of the information they contain. Historical 

and cultural, it reveals to us the characteristics and 

characteristics of the rural community, not only in the 

Hijaz, but also in all regions of the Arab and Islamic 

world. 

Keywords: The Village – Hijaz – Civilization – Farming 

– Industry - Village Community 

إل

mailto:amalojl123@gmail.com
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 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

 : مقدمة
هام،إل  ك  ااعإلح إلإلُيعادإل ي اا اإلالةجايزإلحكثاااإلاعايق إلئابعإلجا ااامإلالعاافإلئاُ

ضاعباهإلالامايل إلإللفهاوإلاهاب إلالاو إل،(1)ي تةلإلعاوإلاك إلضالةديعا إلضاايإلجيضخجةاي
الةةةدي ،إللعإلاكين إلفالإل اابإلالعايلاإلاالماوالإلفالإلالىادياإلضالةاديث،إلض ادإل اي إل
اةااا إلحن ااايخإلالجغااااافسسنوإلخيصااا إلحضلوااامإلالااا ينإلخيضاااواإل ةااايخمإلفااالإلالعصاااوخإل

ضماخاضاإلح واهااإلفالإلاللتيأا إلإل،الوما و،إلفصاوخلإللعايإلتصاو اامإل اياومإلإلاالماوا  
آخائهاإلفااالإل ااادضدلإلضح ساااياع،إلععاااع،إلفخيضاااواإلفااالإلاساااة يتعإلضحمااابيبهي،إلضحدلاااواإلأااا

اعيخااعإلضت يخ سااع،إلضتعافااواإلعاااوإلدخض ااعإلضاساايللع،إلضضصاالواإلاعيلةااع،إلإلاضني  ااوإل
ض يمواإلالبعدإلبسنإلحايكعع،إلضفيضواإلفلإلالةديثإلعنإل واضاال،إلض ىسابإلأة ا إلاانإل

اختأيبإلح إلإلبها،جعيإلضجعيكإلضةعوجيإل تإلإليياماعاوايلإلعنإلاجتةععإلالىاض ،إلاتع
لتل اااألإللعاااايإلخصااايئصإل اااالإلالةجاااايزإلإلحجةعهااايإلضحجااا فإلئاااعثهيإلضح لااااألإلبسعهاااي

فاالإلإلاالماوال اي إللهايإلدضخإلخ اايد إلعااوإلاااإلالتاايخ اإلإلض  اا ضحن ا  إلماكينع،إل
إلخدا إل واضال،إلضايإل داتعإلانإليمهيايلإللاىوافلإلالسيئامإلعاوإلدخضفإلاعيزلع.

نيلبإلاع ى إلالةجيزإلأةدنهيإلض ااجيإلاجتةياإلأيلغإلانإل كاياإلالدضلا إلإلإلإلض دإل
إلضاللتيأ إلالةجيزئدإلالا يلإلنةوإلإلإليلوإلإلالجغاافسسنالعبيم  إلاةيإلدفهإلالعديدإلانإلإل

إلعنإلاعيلةع.إل

إليأااايلإلاااانإلخااولإل تإل اا الةجيزإلإلالىا اا )الععااوا إلضالااا  إلضمااةتعإلبااااإلإل بعاادإل
 ا"(1258إل-749جاإل/إل656إل–إل132الجغاافسسنإلفلإلالعصاإلالعبيملإل"

 

ضالةةيلاااام،إللسااااد ،إلإلالةساااايلما(:إل1054جااااا/346باااانإلاةةاااادإل)لإليباااااا  اإلالصاااا خا ،(إلا1)
 .6،إلص1جإل،ا1961
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إلللإلخ  إلالبةثإلضالة تةا إلعاو:إلإلت كابإل

 السيب إلذ اجي،إلياإلعاوإلاةوخ نإلضخيتة .إلالةىدا 
إل:إلخصيئصهيإلضاكونيتهي.لةجيز  اإلالىا  األضلإلعن:إلإلةوخفيلة

الةةوخإلالثينلوإلاختااألإلاألن ا  إلالتالإلايخماهيإلحجايللإلالىا ا إلإلإلضعاضإل
إلالةجيز  إلانإلزخاع إلضخعلإلضصعيع إلضتجيخمإلضعاوا.إل

الدخام إلأخيتة إلئةابإلحجاإلالعتايئ إلالتالإلتوصالإللهايإلالبةاثإلإلإلحنهسبإلإلإليا
إلضالتوص يلإلالتلإلانتهوإليلسهي،إلض  ةيإليالإلن اإلل لم:
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 األول: القرية احلجازية؛ خصائصها ومكوناتها احملور
 ( القرية الحجازية وخصائصها:  1

فايلةو  إلإل،(2)أأنهيإلالةوضهإلالا  إليجتةاهإلالعاييإل  اعإلإل(1)الىا  إلإلُتعاف
.إلض ادإل(3)ح إلتعبساإل ا  إليدلإلعاوإلتجةاهإلالساكي إلضاماتىااخجاإل اولإلاصادخإلاايء

تااامإلالوا عاا إلعاااوإلإل ااانإلالىااالوإلضازدجااالإلخيصااإلساااانت ااالإلفاالإلالةجاايزإلاللث
إلقا  إلالة .إل

إل(5)ض"خ اااا "إل(4)عاااااوإلالىا اااا إلاسااااة يلإلعاااادم،إلاعهااااي:إل" ااااوف"إلضحقااااا 

 

جةعهيإل ال،إلضفلإلالاغ :إل اإلالعاييوإلح إلماكعوا،إلضالىاااخإلفالإلالةكاي :إلاالماتىااخإلإلإلالىا  (إلإل1)
ا.(:إلالعاااسن،إلتةىسااا :إل786جاااا/170لبااانإلح ةااادإلبااانإلعةااااضإل)إلالخاسااالإلاللااجساااد ،  اااع.إل

،إل5جإلإل،لإل-اهاااد إلالةخاضاااال،إليبااااا  اإلالسااايااائل،إلداخإلضاكتبااا إلالهاااول،إلبسااااضل،إلد
ا(:إلالصااةيتإلتايجإلالاغاا إل1003إل/جاا393لبانإل ةاايدإل)إليمااةيعسلإلإلالجاوجا ،وإل24صإل

،إلداخإلالعااإللاةويسن،إلبساضل،إل4ضصةيتإلالعا   ،إلتةىس :إلح ةدإلعبدإلالغلوخإلع يخ،إلط
 .إل90،إلصإل2جإل،ا1987/جا1407

ا.(:إلالااجااإلفالإلاعاينلإل اةاايلإل939جاا/328بانإلالىيمااإلبانإلاةةاادإل)لإلاةةادإل،األنبايخ إل(2)
جااااإل/إل1412،إلاؤمسااا إلالامااايل ،إلبسااااضل،إل1العااايي،إلتةىسااا :إل ااايتاإلصااايل إلال ااايان،إلط

 إل.100،إلص2جإل،ا1992

ا(:إلاعجااإلالباادا ،إل1229جاا/إل626هللاإلياي ولإلالةةاو إل)لإلإلإلبادعإلإلحبوالةةو ،إلإلإلإليي ولإلإل(3)
 .إل313،إلص1جإل،إللإل-داخإلصيدخ،إلبساضل،إلد

،إل3:إلالىا اااااا إلفاااااالإلأعااااا إلالاغاااااايل،إلضالجةااااااه:إلح اااااواف.إلاللااجسااااااد :إلالعااااااسن،إلج اااااوفإل(4)
 .307ص

عافاااعإلالبكاااا إلأاااأ إل"خ ااا إلالععةاااي ،إلأاااعإلاعبااااإلضحجااااعإل يضاااامإلإل ،:إلخ ااا إلالعاعةاااياثااالإل(5)
هللاإلبانإلعبادإلالعا ااإلإلعبادإلالبكاا ،ضخااع ،إلأعإلنخلإلضاااخع،..،إلضا يجاعإلعساو إلخااااخم".إلإل

== 
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إل.إل(5)ضالعسنإل،(4)ضال  ع إل(،3)ض"الا  "إل،(2)ض"الةدخم"إل(1)ض"عسن"
اايإلتعت ااإل االإلالةجايزإلفالإلاألضديا إلالخصاب إلضالتالإلتتاوفاإلبهايإلإلضعايدم

إلإل،(6)الة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل،إلاثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالإلضاد إلنخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
إل

 

== 

ا(:إلاعجاااااإلااااايإلامااااتعجاإلااااانإلحمااااةيءإلاألااااايكنإلضالبىاااايع،إل1094جااااا/487باااانإلاةةاااادإل)ل
 .787،إلصإل3جإل،ه1403إلضل،،إلعيلاإلاللتب،إلبساإل3ا.إلضقبع إلط1945الىيجام،إل

ا(:إلحمااةيءإلجباايلإلتهيااا إلضمااكينهيإلضااايإل888ه/إل275عاااااإلباانإلاألصاابهإل)لإلإلالساااةل،(1)
تةىسا :إلعبادإلالساواإلإل،يخإلضايإلفسهيإلانإلالة ايلفسهيإلانإلالىالإلضايإلبعسبإلعاسهيإلانإلاألئج

ا،إلضقبعاااا إلداخإلاللتاااابإلالعاة اااا ،إل1953إل/ه1373،إلالىاااايجام،إل1جاااايخض ،إلضنخاااااض ،إلط
،إل2:إلاعجااااااااإلاااااااايإلاماااااااتعجا،إلجالبكاااااااا إلإلو35صإلإل،ا1990ه/إل1410،إلبسااااااااضل،إل1ط

 .526ص

الةؤانإلبنإلعبادإلالةا إلالةعباالإلإلعبدإلالبغداد ،الَةَدَخُم:إلح إلايإلبعلإلانإلال سنإلضالابن.إلإلإلإل(2)
ا(:إلاااصاااادإلاالقااااوعإلعاااااوإلحمااااةيءإلاألاكعاااا إلضالبىاااايع،إلداخإلالجساااال،إل1338جااااا/739)ل

،إل76،إلص5البااادا ،إلجإلاعجاااالةةااو :إلإليااي ولوإل1244،إلص3جإل،جااا1412بساااضل،إل
 .إل395

الا اااا ،إلضالجةااااهإلحخ اااايف:إل اااالإلحخضإلفسهاااايإلزخعإلضنخاااالإلضااااايل،إلضالسااااع إلفاااالإلالةأكاااالإلإل(3)
ا(:إللسي إلالعااف،إل1311جا/711الل لإلجةيلإلالدينإل)لإلإلإلحبواع وخ،إلإلإلإلابنضالة اف.إلإل

الىيمااااإلإلحباااوإل،إلالااخ اااا إل.إلضان اااا:إل1794،إلصإل3جإل،ا1968داخإلصااايدخ،إلبسااااضل،إل
ضالة ايل،إلتةىسا :إلح ةادإلعبادإلا(:إلالجبيلإلضاألاكعا إل1143جا/538)لإلإلإلإلبنإلعةاضإلإلةةودا

 216،إلصإلا1999جاإل/إل1319التواف،إلداخإلالل سا إللاع اإلضالتوز ه،إلالىيجام،إل

 .25صإل،:إلالةسيلمإلضالةةيلماالص خا إل(إل4)

 407،إلص1جإل،:إلاعجاإلايإلامتعجاإلالبكا إلإل(5)

،إل2وإلالبغااداد :إلاااصاادإلاالقااوع،إلج165،إلصإل3الةةااو :إلاعجاااإلالبااادا ،إلجإليااي ول(إل(6
لهايإلئاهامإلفالإلإل.(إلااسومإلعااوإلقا ا إلال ايئأل45وإلض ىهإلضاد إلنخا إلعااوإلأعادإل)679ص

== 
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إل.(1)ضضاد إلتبيل 
تعت ااااإلضتادجااااإلالىاااالإلفااالإلاعااايزلإلضقاااا إل وافااالإلالةااا إلضالتجااايخمإلإلكةاااي

إل.(5)ضمو ى إل،(4)ضالسواخق  إل،(3)ضفسدإلإل،(2)ك ا  
 

== 

باااااانإلح ةاااااادإلباااااانإليعىااااااوفإل)لإلإلالةساااااانإل،إلالهةاااااادانلاكاااااا إل ةتعاااااااال،إللجةاااااايلإلأساااااايتسعهي.إل
ا،إلضقبعاا إلتةىساا :إل1884ا(:إلصاال إلجا ااامإلالعاااف،إلا بعا إلبا اال،إللسااد ،إل945جاا/334

صإلإل،ا1974جااااا/إل1394اةةااادإلبااانإلعااااالإلاألكاااوعإلالةاااوالل،إلداخإلال ةيااااا ،إلالا ااايض،إل
،إلداخإلاكا إللاع ااإل1بنإل سثإلالبود إل:إلاعيلاإلاكا إلالتيخ خ ا إلضاأليا ا ،إلطإلعيت وإلإل440

 .124صإل،إلا1980جاإل/إل1400ضالتوز ه،إل

:إلضادإلذض ااالإلضا اايلإلضنخاال،إليىااهإلجعااوفإلئااا لإلال اايئألإلعاااوإلاساايف إلااايئتلإلاساال.إلَتبيلاا (إل(1
ا.ااا(:إلناجاا إلالة ااتي إلفاالإل1164ه/560باانإلاةةاادإلباانإلعباادإلهللاإل)لإلاةةاادإل،إلاالدخ ساال

وإل151،إلصإل1جإل،اإل1988ه/1409،إلعاااايلاإلاللتااااب،إلبساااااضل،إل1اختاااااا إلا،فااااي ،إلط
،إلداخإلالىاااااا،إلبساااااضل،إل1السااااسام،إلطاأليسااااامإلفاااالإلالسااااع إلضإلإلالةعاااايلا:إلئاااااافإل سااااناةةاااادإل
 إل.69صإل،جا1411

 .457،إلص3يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإل(2)

هللاإلباااااااااانإلعباااااااااادإلهللاإل)لإلإلعبسااااااااادإل،وإلإلابااااااااانإلخاداذأاااااااااا 306:إلالةعيماااااااااام،إلصالةا اااااااااوإل(3)
 .137صإل،ا1889ا(:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلداخإلصيدخ،إلبساضل،إل893جا/280نةو

يءإل بساااامإل ثساااامإلاألجااال،إلتىاااهإلاااايإلباااسنإلاكااا إلضالةديعااا إلعااااوإلقا ااا إلالساااواخق  (إل4) :إل ا ااا إل عاااا
.إلضجالإلالساواإلتتبااهإلاهادإلالا جبإلضتبعاادإل1238،إلص4:إلضفايءإلالوفااي،إلج الةايج.إلالساةهود

اعايلاإلالةجايز،إلداخإلاكا إللا بيعا إلإلاعجاا:إلإلالابود بانإل ساثإلإلعايت (إلااسو.إلإل40عععإل)
باانإلعباادإلهللاإل)لإلإلعااالإل،إلالسااةهود .إل847،إلصإلإلا1984إل/ه1406ضالع ااا،إلاكاا ،إل

اةةااادإلا(:إلضفااايإلالوفااايإلأأخبااايخإلداخإلالةصااا لو،إلتةىسااا :إلاةةااادإلاألااااسنإل1505جاااا/911
 .235،إلصإل2،إلجإلإلالجكسعل،إلد.ل

 ي إليسكععإلنلإلعاوإلإلإل،انإلالةديع إلعاوإلنةوإلخةسسنإل سومإلإلافيلوإلالغإلاوضه:إلُمو ى إلإلإل(5)
جلاابإلزااانإليااي ولإلإلعخاال،ع أاا إلضاعاايزلإل ثسااامإلالةاايءإلضالإلعااسنباانإلحباالإلقيلااب،إل ااي إلبهاايإل

== 
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عنإلتخ   إلالىا  إلفىدإلاعتيدإلحجايللإلالىاالإلفالإلالةجايزإلعااوإلبعايءإلإلإلحاي
صاااو يمإلإلكثاااااسااايكعهاإلعااااوإلحخاضاااسهاإلااااااعسنإلاالبتعااايدإلعااانإلالةساااي يلإلاأل

عاوإلي يا إلالبسولإلعاوإلحكثاإلاألايكنإلاختليعيمإلإللااخاع إلحضإلالاعل.إل ةيإل اصوا
إل.إل(1)ضصوأ ،إلأعسدامإلعنإلاجيخ إلالسسولإلضاألا يخ

ظهااااإلذلااامإلفااالإلالبساااولإلالتااالإلحق ةااابإلعااااوإلالاااتولإل اااافإلجبااالإلإلكةاااي
َامإلاعااااااااااااااااااااااااااد ضإلإل،(3)ضفاااااااااااااااااااااااااالإل ااااااااااااااااااااااااااال:إلخااااااااااااااااااااااااااا صإلإل،(2)َذخضم إلإل،(4)العَّىاااااااااااااااااااااااااا 

 

== 

إلو 286،إلص3يااااي ولإلالةةااااو :إلاعجاااااإلالبااااادا ،إلجإل.الةةااااو ،إلضا، إلمااااو ى إلنياااايخ
 .255،إلص4جإلز،البود :إلاعجاإلاعيلاإلالةجي

عباادإلالسااة ه:إلإلاةةااد.إل111،إلص2وإلج79،إلص1الةةااو :إلاعجاااإلالبااادا ،جإلإليااي ولإل(1)
ال ةع  ",إلالةؤتةاإلالعيلةلإلإلالعةيخمالعةيخمإلالتىاسدي إلأيلوقنإلالعا لإل"دخام إلت ب ة  إلعاوإل

إل،ا1991 اااولإلالعةااايخمإلال ةع ااا :إلالت اااوخإلضا،فاااي ،إلجياعااا إلعاااد إلضاع ةااا إلالسونساااكو,إل
 .47ص

:إلالساااةلضجاالإلجباايلإل ثسااامإلل ساابإلأ ااوااا،إلفاالإلذخاجاايإلالةااااخعإلضالىااالإلأجهاا إلالةديعاا .إلإل(2)
 .612،إلص2جإلامتعجا،البكا :إلاعجاإلايإلإلو23صإل،ءإلجبيلإلتهيا حمةي

بااسنإلاكاا إلضالةديعاا ،إل ا باا إلااانإلاكاا ،إلبهاايإلنخاالإلض ا اا إل بسااامإلإل،خااا ص:إل صاانإلض ا اا إل(3)
.إلالبغااااداد :إلاااصاااادإلاالقااااوع،إلج إلالةغااااعاإلعااااال.إلضان ااااا:إل479،إلص1يادجاااايإلالةاااايجا

جااااا/إل1403،إل7ضحخاااااض :إلا اااااضعإلدخفإلالةاااا إلالةصااااا إلضال اااايال،إلاجااااا إلحقااااول،إلعإل
 .57صإل،ا1983

مإلأ ا ا إلاكا إلضالتالإليىايلإل:إل لإلحخضإلاتصاو  إلفالإلضجادمإلنىاام،إلض هايإلماةسبإلالعىااإلالعَّى َامإُل(إلإل4)
صاااوتإلإل.إلضان اااا:289،إلص5لهااايإلاعاااد إلالعىاااام.إلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلج

ااااايكسعا :إلالتىا اااااإلالةباااادئلإللةساااا إلدخفإلز ساااادمإل"الةا ااااا إلالااأعاااا ،إلاجااااا إلإلَضنساااالإلالةاااااوم
 .36،إلصإلإلا1980جا/إل1400،إل4حقول،إلع
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إل

إل.(1)الىالإل)العو(إلضادلضإل
 ةيفاايلإلالصااخوخإلإل(2)حي اايمإلعاااوإلاألااايكنإلالجاااداءإلاعاايزلهابعااواإلإلكةااي

الجبا ااا إلضحلساااع إلالةااااال،إلضذلااامإلل ااادمإل اصاااهاإلعااااوإلاماااتغولإلحخاضاااسهاإلفااالإل
إل،(3)الاخاعااا إل ةااايإلظهااااإلذلااامإلفااالإلأعااا إل اااالإلالةجااايزإلاثااالإل ا ااا إلذالإلعاااا إل

إل.(6)ضاثلإلالوج إل،(5)ض الإلجبلإل اضا إل،(4)ضالاض ث 

 

السااواإلبااواد إلالعااو،إلضالعااوإلاديعاا إلعااياام،إلضضاد إلالىااالإلالإليععااوإلضادياايمإلاعت ةاايمإلإليعااافإل(1)
تسساإل  عإلالسسولإلفلإلاجالإلضا د،إلضللععإلعبيخمإلعنإلاجةوع إلانإلاألضديا إلاللبساامإلالتالإل
ياتىااوإلاااهإلأع ااهيإل  ةاايإلبااسنإلاديعاا إلالعااوإلجعااوفإلضادلإلالىااالإلض ااسنإلت ةاايءإلفاالإلئااةيلع،إل
 ساااثإليصااابإلفااالإلضادلإلالجاااالإليااااإليصااابإلالجاااالإلفااالإلضادلإلالةةااا إل"يضاااا"إلض عتهاااوإل
اصبعإلفلإلالبةاإلاأل ةا،إلض ادإل ياابإلفالإلالاواد إلاديعا إلالعاوإلاكاي إل اات،إلض ينابإل ااتإل

الةساي  إلإلجسوا وإل250اا  ا ،إلصالةعايلاإلالجغإلإلاالعاف.إلالابود :إلاعجاإلإلموا مو يمإلانإلح
،إلداخمإل1الجسولوج اا إلالسااعودي :إلاومااوع إلاألمااةيءإلضاألااايكنإلفااوإلالةةالاا إلالسااعودي ،إلط

 .إل51وإلالةغعا:إلا اضعإلدخفإلالة ،إلص437،إلص5،إلجإلا2003جا/إل1424الةامإلعبدإلالعا ا،إل

ا(:إلالةعيمااامإلضحاااايكنإلقاااا إلضاعااايلاإل898ه/إل285يماااةي إليبااااا  اإل)لإلإلحباااوإلالةا ااال،إل(2)
،إل3ا.إلضط1969جاااإل/إل1389داخإلال ةيااا ،إلإل-الجا ااام،إلتةىساا :إل ةاادإلالجيمااا،إلالا اايض

الااوقنإلإللضالعةاااا إلفااإلالعةاايخموإلان ااإلاةةاادإلعباادإلالعاايل:إل347،إلصإلا1973ه/1393
 .233،إلصإلإلا1976العا ل،إلداخإلالااتبإلالجياع  ،إلبساضل،إل

إلباااسنإلنجااادإلضإلإل،حجاااالإلالعااااا إلقا ااا إلجاااو(إل3) وإل347.إلالةا ااال:إلالةعيماااام،إلصإلتهيااااا ضالةاااادا
  .189البود :إلالةعيلاإلاأليسام،إلصإل

،إل1:إلاعجاااإلااايإلامااتعجا،جالبكااا إلالاض ثاا :إل ا اا إلأاايلىافإلااانإلقباايإلبااسنإلالةديعاا إلضاكاا .إلإل(4)
 .298ص

 .19:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلصإلاالص خا إلإل(5)

:إل ا اا إلعاااوإلجباالإل اااضا ،إلض سوتهاايإلالقواا إل اجاا ،إلضفاالإلحكعيفهاايإل اااضاإلالععااب.إلالااوج إل(6)
 .إل9،إلص4يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج
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الععصااإلاألضلإلضالةكاو إلاألميمالإلفالإلبعايءإلإلإل،(1)الةساجدإلالجاياهإلإلض عدإل
الىا  إلالةجيز  ،إلض ا عإلالةعيزلإلضالبسول،إلضالتلإلتبعوإلعيدمإلانإل ولع،إلضتختاألإل

 سبإلاو هإلالىا  إلانإلي ا اإلإلخاانإل سثإلنوعستهيإلضقا ى إلبعيئهيإلانإلاكي إل،
إل.(2)الةجيز

الةاتلعااااايلإلالجعو  ااااا إلانت اااااالإلاألكاااااوا إلض خيصااااا إلفااااالإلالىاااااالإلإلفلااااال
حضإلإللانت ااالإلالةساايكنإلالةجا اا إلفاالإلالىااالإلالوا عاا إلعاااوإلالجباايالصااغسام،إل ةاايإل

ض ااالإلإل،(5) ةيإلفالإل االإلجبايلإلتهياا إل جباا إلإل،(4)حضإلانإلالةاالإل(3)الىا ب إلاعهي

 

 .إل276،إلص3يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإل(1)

عبااادإلالساااة ه:إلالعةااايخمإلالتىاسديااا إلأااايلوقنإلالعا ااالإل"دخامااا إلت ب ة ااا إلعااااوإلإلاةةااادان اااا:إلإل(2)
العةيخمإلال ةع  ",إلالةؤتةاإلالعيلةلإل اولإلالعةايخمإلال ةع ا :إلالت اوخإلضا،فاي ،إلجياعا إلعاد إل

 .51،إلصإلا1991ضاع ة إلالسونسكو,إلإل

ا(:إلتاايخ اإلالةستبصااا،إلتصااة  إل1291ه/690باانإليعىااوفإل)لإليومااألإل،الةجاايضخإلإلاباان(3)
،إلاكتبا إلالثىيفا إل1،إلضقبعا إلط1951لاوفغا ن،إلا بعا ،إلبا ال،إللساد ،إلضضب :إلحضإلماكاإلإل

الخا ج اا إلبااسنإلاألااافإلضالسااوا،إلإلالعةاايخم:إلالعاايلعباادإلإلاةةاادوإل4،إلصإلإلا1996الديع اا ،إل
 .135صإل،ا1985داخإلالااتبإلالجياع  ،إلبساضل،إل

إليام،:إلحخضإلذالإل جيخمإلموداء،إلنخامإل أنهيإلح ا بإلأيلعيخ،إلضعيدمإلايإلتلو إلاستدالةامإلإل(4)
،إل3:إلضفاااااايءإلالوفااااااي،إلجالسااااااةهود وإل245،إلص2جإلالبااااااادا ،يااااااي ولإلالةةااااااو :إلاعجاااااااإل

 .804ص

 إل.470:إلاألايكن،إلصالهةدانلإل(5)
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بسعةيإلانت الإلالةسيكنإلالةبع ا إلاانإلال اوفإلالاابنإلفالإل يفا إلإلإل،(1)الةديع إل ك بإل
إل.(2)األضدي إلضالسهول

فلإلتوفساإلاألاانإلضاألااي ،إلُ صاعبإلالعديادإلاانإل االإلالةجايزوإلإلإلضإاعينيمإل
الةع عااااا ،إلضحق ةااااابإل ولهااااايإلاألماااااواخإلالىو ااااا ،إلضالىاااااوعإلإل إلفبعسااااابإلبهااااايإلالةصاااااوإل

.إل(4)هاايإلمااوخ"ضالتاالإليصاالهيإلالبكااا إلأأنهااي:إل"اديعاا إللإل،(3)ت ةاايءالةصااسع ،إلاثاالإل
:إل"الع ااسامإل صاانإلصااغساإلبااسنإليعبااهإلضذ إلالع ااسامض ىااولإليااي ولإلالةةااو إلعاانإل

يعبهإل  لم،إلضالتلإليصلهيإلالةىدملإلأىولع:إل"يعباهإل بساامإلجاساا إلإلإلضاثل.إلإل(5)الةاضم"
ضاد إلالىاااالإلإلضعااان.إل(6) صاااسع إلالجاااداخ،...،إل ساااع إلالةصااان...،إللهااايإلأيأاااي "

إل.(7)ح :إل"عاسهيإل صنإلاع ه،إلعاوإل انتعإل اع إل دإلح د إلأع"إليىول

 

،إل4وإلالساااااةهود :إلضفااااايءإلالوفااااايء،إلج462،إلص4يااااي ولإلالةةاااااو :إلاعجااااااإلالبااااادا ،إلجإل(1)
 .137ص

،إل5البااادا ،جإلاعجاااالةةااو :إلإليااي ولوإل1244،إلص3:إلاااصاادإلاالقااوع،إلجالبغااداد (إل2)
 .76صإل

:إلالبكاا إلإل.انإلحاهيلإلالىالإلالوا ع إلبسنإلضاد إلالىالإلض ودإلال يا،إلئاةيلإلالةديعا إلإلت ةيءإلإل(3)
 .287البود :إلاعجاإلاعيلاإلالةجيز،إلصإلإل،329صإل،1ايإلامتعجا،إلجإلاعجا

  .330،إلص1ايإلامتعجا،إلجإلاعجا(إل4)

 .127،إلص4البادا ،إلجإلاعجا(إل5)

 .83التىيم ا،إلصإلح سن(إل6)

 83التىيم ا،إلصإلح سن(إل7)
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 ( مكونات القرية الحجازية "سمات التركيبة السكانية" 2
حفاااادإلالةجتةااهإلالىااض إلأأخوق اايلإليمااوا  إلفيضاا إلاثاالإلالتةااالإلإلاتساا

إلد أيلصد إلضا تاااإلاللاة إلضاللاا،إل  صألإلالبكا إلحجالإلضخ اي إلأاأنهاإل" اواإلصا
إلاألاين إلضالوفيءإلأيلعهد.إل ل .إل ةيإلعافإلععهاإل(1)ضحجلإليسيخ"

يجإليودعاو إلحزضادجاااإلضاايإليثىالإلعااسهاإلاانإلحاتعاا إلاايإل اي إلالةجاإلفلثسااما
إل  ا ،اساساجاإللةكا إلألداءإلاللاإلإلءععدإلحجلإلالىا إلالتلإلتة إلععدجيإل اوافاهاإلحيعاي

ضااانإلياااإليأخاا ضنهيإليذاإلخجعااواإليلسهااي،إلاثاالإلفسااد،إليذإليىااولإلععهاايإليااي ولإلالةةااو إل
إلإلإلنجل:إل"باسدمإلفلإلنصاألإلقا ا إلاكا إلاا اللوفا ،إلعاياامإليلاوإلا، إلياودعإلالةايجا

فسهيإلحزضادجاإلضايإليثىلإلانإلحاتعتهاإلععدإلحجاهي،إلفإذاإلخجعواإلحخ ضاإلحزضادجا،...،إل
إلفلإلاثلإلذلمإلالةوضهإلالةعى ه" إلإل.(2)ضجاإلاغوي إللاةيجا

تةاااواإلأيلىعيعاا إلضالبساايق إلفاالإلالةأكاالإلضالةااابفإلضالاجاادإلفاالإلالاادن ي،إلإلكةااي
فعاوإلالعةواإلضماإلالةىدملإلحجلإلي ا اإلالةجيزإلأأنها:إل"حصاةيفإل عيعا إلضنةيفا إل

تو إلأيل سساإلانإلال عياإلض تجوازض إلأيلخ   إلانإلالث يف" إل.(3)يتىوا

عاانإلالععيصاااإلالسااكين  إلالتاالإل  عاابإلالىا اا إلالةجيز اا إلفىاادإل  االبإلإلحاااي
إلنسا جيمإلض دإلئكابإلإل،(4)يإل تبإلالجغاافسسنإلحنهيإلئةابإلالعافإلضالةواللإلضالا س لع

 

 .إل1377/إل4ايإلامتعجا،إلإلاعجا(إل1)

 .إل282،إلص4اعجاإلالبادا ،إلجإل(2)

 .105:إلح سنإلالتىيم ا،إلصإلالةىدملإل(3)

،،إللسااد ،إلا بعاا إل2ا(:إلصااوخمإلاألخض،إلط977ه/إل367الىيماااإل)لإلإلحبااوإل، و االإلإلاباان(4)
إلاةةاادوإلضان اااإلإل143،إلص1وإلاالدخ ساال:إلناجاا إلالة ااتي ،إلج30،إلصإلا1938با اال،إل

،إلداخإلالللاااإلالعا االإل1جةاايلإلالاادينإلماااضخ:إلتاايخ اإلالة اايخمإلاالمااوا  إلفاالإلال ااا ،إلط
 .173،إلصإلإلا1965لا بيع إلضالع ا،إلالىيجام،إل
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ضاانإلإلبساعها،إلدلإلاجتةيع يمإلاعسجةيمإلبسنإلحفاادلإلضف إلعيدالإلضتىيلسدإليموا  إلمي
إلضالةكو إلال ب علإلح إليكو إلالععصاإلالعا لإلجوإلالغيلبإلعاوإلالةجتةهإلالىاض إل

فاالإلالىااالإلالوا عاا إلعاااوإلإلالااائ فإللااع،إلفىاادإلامااتىالإلاللثساااإلااانإلالةبيئاالإلالعا  اا 
ضاعااايزلإلقاااا إلالةااا إلض خيصااا إلاعااايزلإلإلىاااال،الإلضضاد إلضاااليفإلحضديااا إلالةديعااا 
:إلالسااااا يل ،إلضعسااااالي ،إلضاااااااإلال هااااااا ،إلضحضديااااا إلضاعهااااايإلقا ااااا إلالةديعااااا إلضاكااااا 

إل.إل(1)ال يئأل
 وناااااابإلجاااااا لإلالةبيئاااااالإلأيماااااات  ينهيإلالىااااااالإلالتاااااالإلاختالاااااابإلفاااااالإلإلض اااااادإل

 ااااااااهيإلاسااااااااة يتهيإلأةساااااااابإلعااااااااددإلمااااااااكينهي،إل ةاااااااايإليتبااااااااسنإلااااااااانإلضصااااااااألإلأع
إلإل،(4)ي حضإل ثااااااااااااااااااااامإلاألجاااااااااااااااااااالإلحضإلالسااااااااااااااااااااكإل،(3)الع اااااااااااااااااااا اإلحضإل،(2)أاااااااااااااااااااايللبسا

 

،إل3ج:إلاعجاااااااإلااااااايإلامااااااتعجا،إلالبكااااااا إلوإل260:إلصاااااال إلجا ااااااامإلالعاااااااف،إلصالهةاااااادانلإل(1)
،إل1وإلاالدخ ساااال:إلناجاااا إلالة ااااتي ،إلج63:إلالجباااايلإلضاألاكعاااا ،إلصالااخ ااااا إلوإل787ص
العااال:إلالةجاايز،إلإل.إلضان ااا:228،إلص4البااادا ،إلجإلاعجاااالةةااو :إلوإليااي ولإل142ص

مااعسدإليباااا  اإلاومااو:إلالة اايمإلالاخاع اا إلفاالإلالةجاايزإلإلاةةااودوإل90-481،إل437-445
,إل ا اا إلالدخاماايلإلالعا ااي،إلاألخدن اا ,إلالجياعاا إلإلايجسااتسافاالإلالىااا إلاألضلإلالهجااا ,إلخماايل إل

 .189،إلصإلإلا1996عةي ،إل

صإلإلا،أأنهااي:إل بسااامإلجاسااا .إلح ساانإلالتىيماا إليعبااهالةىدماالإلإلضصااأل(إلعاااوإلماابسلإلالةثاايلإل2)
83. 

وإل134 ا إلالةعيزل،إلض ديد،إلضاا،إلضالسة ي.إلابنإلخاداذأ :إلالةسيلمإلضالةةيلام،إلصإلإلاثلإلإل(3)
 وإل764،إلص3وإلج100،إلص1البكا :إلاعجاإلايإلامتعجا،إلج

فااالإلخبااااإلاأل  ااايخ،إلإلةع ااايخا(:إلالااااضضإلال1494ه/900عبااادإلالةاااععاإلالةةساااا )لإلاةةاااد
 .93،إلصإلا1975ه/إل1395تةىس :إلي سي إلعبيي،إلاكتب إللبعي ،إلبساضل،إل

وإل187ضا  إلضالسواخق  إلض  نإلااإلضالة ي.إلابنإلخاداذأا :إلالةسايلمإلضالةةيلام،إلصإلإلاثلإلإل(4)
الةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلإلياااي ولوإل409الةع ااايخ،إلصإلالااااضضإلو757صإلإلاألاااايكن،

 .إل4/89اإل276،إلص3ج
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.إلضاااااااانإلالىاااااااولإلأاااااااأ إل(2)حضإلالخا ااااااا إلالتااااااالإلججاجااااااايإلماااااااكينهيإل،(1)حضإلالصاااااااغسام
إل.إل(4)حضإلانإلحاهيلإلالىال،إلحضإل"جياع "إل،(3)أع هيإل"عياا"إلحضإل" عيء"

مااااااااايكعوإلالىا ااااااااا إلخا  ااااااااايمإلاااااااااانإلالعااااااااايي،إل بيالضااااااااايف إلإلو إليكاااااااااإلض ااااااااادإل
يلاااااااااوإلالععصااااااااااإلالعا ااااااااالوإلنجااااااااادإلجعااااااااايكإلالةاااااااااواللإلضالا سااااااااا ،إلاثااااااااالإل ا ااااااااا إل

إلحفعاااااااااااااااايءاللااااااااااااااايخعإلي اااااااااااااااادلإل اااااااااااااااالإلالةديعاااااااااااااااا إلفااااااااااااااااإ :إل"ماااااااااااااااكينهيإلااااااااااااااااانإل
ضضصااااااااااااالبإل ا ااااااااااااا إلمااااااااااااايي إلأاااااااااااااأ :إل"فسهااااااااااااايإلاااااااااااااانإلحفعااااااااااااايءإلإل،(6)"(5)العااااااااااااايي

 

ضالو ع إلعاوإلالسي لإلقبيلإليعبه.إلح سنإلالتىيم اإلفلإلاعاف إلاأل يل اإل)صإلإلإلسامالع إلإلاثلإلإل(1)
83 

ماابسلإلالةثاايلإلحئاايخإلاباانإل و االإليلااوإلح إل ا اا إلاللاااعإل اادإلااتاادلإليلسهاايإلياادإلاالجةاايلإلإلعاااو(إل2)
إلصاااوخم.إل ثسااااإلاااانإلضااا يعهيإلبالةاااسود ،إلفخا اااإلالعيئااااإلخااولإلالىاااا إلالااأاااهإلالهجاااا /

 .31-30األخض،إلص

،إل1ضحاإلالع ااايل.إلالبكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلجإلضالساااواخق  اهاااييهإلض عباااهإلضاااااا إلإلاثااالإل(3)
وإلئاااااف:إلالةعااايلاإلاأليساااام،إل229،إلص5جإل ،الةةاااو :إلاعجااااإلالبااااداإلي ولوإليااا196ص
 .203،إل72ص

قاااااايجاإلإلاةةااااااد.إلالجياعاااااا :إلح إلذالإلجةيعاااااا إلضحاساااااااإلض اااااايضإلضدضخإلاجتةعاااااا إلالىا اااااا إل(4)
جااا(:إلاجةااهإلأةاايخإلاألنااواخإلفاالإل اائاابإلالتعا االإلضل اايئألإلاألخباايخ،إل986)الإلإلاللجااتاال

إلاثااال.إل388/إل1،إلا1967جااااإل/1387،إلا بعااا إلاجاااافإلدائاااامإلالةعااايخفإلالعثةين ااا ،إل3ط
ضالُاض ث إلضالاض يءإلضالسواخق  إلضالَعاج.إلالبكا :إلاعجااإلاايإلإلإللي ضالس يل إلضُعسإلإلُخجيطحا ،إلضإل

وإلياااااي ولإلالةةاااااو :إلاعجااااااإل769،إلص3وإلج678،إلص2وإلج190،إلص1اماااااتعجا،إلج
 .277وإلالةةسا :إلالاضضإلالةع يخ،إلص122،إلص4البادا ،إلج

 .3478،إلص5العييإلح إلحخوطإلالعيي،إلابنإلاع وخ:إللسي إلالعافإل،إلجإلحفعيءإل(5)

 .إل228،إلص4دا ،إلجالباإلاعجاالةةو :إلإليي ول(إل6)
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إل،(2)ض اااااااا اإل ساااااااالإلي إلمااااااااكي إل ا اااااااا إل دياااااااادإلحخااااااااوطإلااااااااانإلالعااااااااييإل،(1)العاااااااايي"
إل.إل(3)ض  لمإل ا  إلالسة ي

اااايإل اااي إلماااكي إلاع ااااإل اااالإلالةجااايزإلاااانإل بساااا إلضا ااادمإل ةااايإلإلض يلبااايمإل
إل،(4)ي هاااااااإلااااااانإلامااااااتىااخإلبعااااااوإلمااااااا اوإليذإل ااااااينواإلااااااان"إلحكباااااااإلقبيئاااااالإلقاااااا ف"

اتلا اااااا إلاعهاااااايإلفاااااالإل ااااااامإلبعااااااوإلمااااااا اإلض ااااااامإلالعاااااايخإلضضاد إلإلاعاااااايزلهاض يناااااابإل
وإلضاألخَ  اااااااا  إلالىااااااااالإلضت ةاااااااا اااااااااَ َلس َع إلض واااااااااإلاعوناااااااا إلضُحب  يءإلضفاااااااالإل ا اااااااا إلصااااااااُ

ضذ ااااااااإلالهةاااااادانلإلح إلديااااااايخجاإلتةتاااااادإلاااااااانإلضادلإلالىااااااالإليلاااااااوإلإل،(5)ضالسااااااواخق  
.إلضاااااانإلقبيئااااالإل(6)خسبااااااإليلاااااوإلئاااااا إلالةديعااااا إليلاااااوإل ااااادإلالجبااااااسنإليلاااااوإلالةاااااام
إلاتخاااا لإلض اااادإلإل،(7)الةجاااايزإلاللبسااااامإلجهسعاااا ،إلضالتاااالإليعتساااابإليلسهاااايإلأ ااااو إل ثسااااام

 

 .إل787،إلص3ج:إلاعجاإلايإلامتعجا،إلالبكا إل(إل1)

  .141،إلص1:إلناج إلالة تي ،إلاالدخ سل(إل2)

 .إل142،إلص1:إلناج إلالة تي ،إلجاالدخ سلإل(3)

ا(:إلصاب إلاألع اوإلفالإلصاعيع إل1418جا/821بنإلعالإلاللااخ إل)لإلإلح ةدإلإل،الىاى عد إلإل(4)
إل،االن اايء،إلداخإلاللتاابإلالعاة اا ،إلبساااضل،إلضالةؤمساا إلالةصااا  إللا بيعاا ،إلالىاايجام،إلد.إلل

 .399،إلص1ج

وإل100،إلص1اااااااااايإلاماااااااااتعجا،إلجإلجااااااااااوإلالبكاااااااااا :إلاع314:إلالباااااااااادا ،إلصال عىاااااااااو ل(إل5)
،إل3دا ،إلجوإلياااااااي ولإلالةةاااااااو :إلاعجااااااااإلالباااااااا63الااخ اااااااا :إلالجبااااااايلإلضاألاكعااااااا ،إلص

  .415ص

 .131ابنإل و ل:إلصل إلجا امإلالعاف،إلصإل(6)

ا.(:إلاسايلمإل1348ه/749ف لإلهللاإلالعةال،إلئهيفإلالدينإلح ةدإلبنإليةساوإل)لإلإلابنإلإلإل(7)
،إلالةجتةاااهإلالثىااايفل،إل1األأصااايخإلفاااوإلاةيلااامإلاألأصااايخ،إلتةىسااا :إلعبااادإلهللاإلالساااا ةل،إلط

قاااااعإلعبااااادإلالعا ااااااإليبااااااا  ا:إلالة ااااايمإلإلع  ااااا وإل76،إلصإلإلا2003إل/ه1424حباااااوظبو،إل
وإلاعتصاااألإلالىاااا إلاال تصااايدي إلضاالجتةيع ااا إلفااالإلباااودإلالةجااايزإلاااانإلالىاااا إلالثيلاااثإل تااا

== 
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ض ااااااددإلالهةاااااادانلإلاساااااايكعها،إلفىاااااايل:إل"إلإل،(1)ضالةديعاااااا إلهنإليعباااااااعيزلهاااااايإلااااااايإلبااااااس
ضتعلااااااادإلداخإلجهسعاااااا إلااااااانإل اااااادضدإلخضااااااولإلضاألئااااااعاإليلااااااوإلضادإلااااااايإلبااااااسنإلنجاااااادإل

.إلحاااااايإل بساااااا إلاا عااااا ،إلفلينااااابإلاعيزلهااااايإلباااااسنإلالةديعااااا إلضضاد إلالىاااااالإل(2)ضالبةاااااا"
ضماااااكعبإلقااااالءإلإل،(3)فااااالإلناااااوا لإلالاض ااااايءإلضالعةااااا إلضاللااااااعإلضالعااااااجإلضاألكةااااال

ضمااااكنإلبعوحئااااجهإلضجاااااإلأ اااانإلإل،(5)ضمااااكعبإلحمااااااإلاألبااااواءإل،(4)فاااالإلفساااادإلضت ةاااايء
إل(6)ض ديااااااادإلضحضااااااااإلكض عااااااا إلنوا سهااااااايإل لااااااادإلإلالةديعااااااا اااااااانإل  لاااااااي إلئاااااااةيلإل

.إلضلىبساااااا إلُخااعااااا إلأ اااااو إل ثساااااامإلتساااااكنإلأأنةااااايءإلاكااااا إلفااااالإلاااااااإل(7)ضالصاااااهبيء

 

== 

السااااايديإلالهجاااااا ،إلخمااااايل إلد تاااااوخال،إلجياعااااا إلالىااااايجام،إل ا ااااا إلا،داف،إل سااااااإلالتااااايخ ا،إل
 .248،إلصإلإلا1995جا/إل1415

 .130وإلالهةدانل:إلصل إلجا امإلالعاف،إلص413الساةل:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصإل(1)

 .130جا امإلالعاف،إلصإلصل إل(2)

:إلاعجااإلالبكا إلوإل152ال عىو ل:إلالبادا ،إلصإلو445:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةلإلإل(3)
 .163،إلص4ضفيءإلالوفي،إلجإلوإلالسةهود :182،إلص1ايإلامتعجا،إلج

مااكعبإلقبيئاالإلقاالءإلفاالإلنجاادإلاةاايإلياااوإلضادلإلالىااالإلضجبااالإلحجاايإلضماااةو.إلالبكااا :إلإللىاادإل(4)
بااانإلعبااادإلالوجااايفإلبااانإلاةةااادإل)لإلإلح ةااادإل،العاااو ا إلإلو329،إلص1اعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلج

،إلإلا1926إلا  ،ا(:إلنهييااا إلاألخفإلفااالإلفعاااو إلاألدف،إلداخإلاللتااابإلالةصااا1332جاااا/733
 .108صإل

 .314:إلالبادا ،إلصال عىو لإل(5)

،إل2وإلالساااااااةهود :إلضفااااااايءإلالوفاااااااي،إلج1015،إلص3:إلاعجااااااااإلاااااااايإلاماااااااتعجا،إلجالبكاااااااا إلإل(6)
،إل1وإلضان ااا:إلالىاى ااعد :إلصااب إلاألع ااو،إلج57،إلصإل4وإلج181،إلص3وإلج267ص
 .398ص

وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إل329،إلص1حدنوإل الإلخسبا.إلالبكا :إلاعجاإلايإلامتعجا،إلجإلإل(7)
 .178،إلص3ج
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.إلض ينااااابإلاسااااايكنإلقبيئااااالإل(1)ال هااااااا ،إلضناااااوا لإلخاااااا صإلضَحاااااا إلض ديااااادإلضخاأاااااغ
يلإلفاااااالإلني  اااااا إلجباااااالإل اااااااضا إلأيل اااااايئألإلضفاااااالإلني  اااااا إلضعاناااااا إلضعافاااااا إلجاااااا إل

.إلحاااااايإلبعاااااالإل عيناااااا إلفينت اااااالإلدياااااايخجاإلفاااااالإلنااااااوا لإل(2)ضنخااااااا إل ض  ااااانإلنعةااااااي
ضفااااالإلإل،(3)عسااااالي إلضاااااااإلال هااااااا إلضالبااااااضاءإلالتااااالإلباااااسنإلاسعااااايءإلالجااااايخإلضضدا 

.إلضمااااكنإلفاااالإلاديعاااا إل(4)بعااااوإل ااااوفإلإلعاااايزل ااااامإللساااااوإلااااانإلضخاءإلضادلإلالىااااالإلا
إل.إل(5)مكعهيإل واإلانإل ا شإل ةيية  إلإلبعلال يئألإل

نجدإلحي يمإلتعوعإلمكي إلالىالإلاللبسااموإل ساثإليغاابإلعاسهايإلاماتىااخإلإلإلض دإل
أ ااو إلقبيئاالإلاختالاا ،إلفلاالإل ا اا إلتبيلاا إل ااافإلال اايئأل،إلبهاايإلخااثعاإلض عااوإلماااولإل

إل.إل(6)ضعىسلإلض يادإلضخوال إلضق ف

 

،إل2وإلج190،إلص1وإلالبكااااا :إلاعجاااااإلااااايإلامااااتعجا،إلج152:إلالبااااادا ،إلصإلال عىااااو ل(إل1)
وإلالسااااةهود :إلضفاااايءإلالوفااااي،إل92،إلص1وإليااااي ولإلالةةااااو :إلاعجاااااإلالبااااادا ،إلج625ص

 .168،إل5اعيلاإلاك ،إلصإلوإلالبود :125،إلص4ج

وإل19وإلاالصااااا خا :إلالةسااااايلمإلضالةةيلااااام،إلص173ابااااانإل و ااااال:إلصااااال إلجا اااااام،إلصإل(2)
 .260،إلص2السةهود :إلضفيءإلالوفي،إلج

،إل1وإلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلج356،إلص2البكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلجإل(3)
 .26،إلص4وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إلج357ص

،إل2:إلاعجاااإلالبااادا ،إلج إلوإليااي ولإلالةةااوإل1359ص،إل4البكااا :إلاعجاااإلااايإلامااتعجا،إلجإل(4)
  .57،إلص4وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إلج248ص

،إل1وإلالبكاااااا :إلاعجااااااإلاااااايإلاماااااتعجا،إلج120:إلصااااال إلجا اااااامإلالعااااااف،إلصو ااااال إلابااااان(إل5)
 .9،إلص4وإليي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج77ص

ال ايئألإلعااوإلقا ا إلإل ااف ا  إلع  ة ،إل ثسامإلاالجل،إلفسهايإلاعبااإلضعساو إلضنأايخ،إلإلإلَتبيل إلإل(6)
إلالةساااايلموإلاباااانإلخاداذأاااا :إل90،إل1الاااا ةنإلااااانإلاكاااا .إلالبكااااا :إلاعجاااااإلااااايإلامااااتعجا،إلج

 .إل188ضالةةيلم،إلصإل
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يغابإلعااوإل االإلالصالااءإلضعسالي إلضاااإلال هااا إلامات  ي إلحفااادإلإلإلكةي
إلضحماااإلفهادإلضفهااإلضلساثإلضماا اإلض عاوإلإلض لايخإلإلضجهسعا إلإلانإلأ و إلتاجهإليلوإل عين 

إل.(1)ضج يلإلضخااع 
الععيصااإلالتالإلماكعبإلالىاالإلالةجيز ا وإلالا سا ،إلض ادإلعةااواإلفالإلإلضاان

لاااإلا،أاايخإلالةهاانإلضالةااافإلالتاالإلتتعيماابإلاااهإلاهاايختهاإلضخبااااتها،إل يلاخاعاا إلض 
ضالعسو ،إلضخعلإلالةوائل،إلضالةسيعدمإلفالإلحعةايلإلالت اسسدإلضالبعايء،،إلضالعةالإلفالإل

مبسلإلالةثيلإلتا  اإلاصايدخإلالجغااافسسنإلح إلأيلةديعا إلإلفعاوإلإل،(2)الةعيزل،إلض ساجي
البكااا إلح :إلبااا"فاع"،إلصااد  إلعباادإلهللاإلإلض اا  اإل،(3)نخساالإل ثسااامإليعةاالإلبهاايإلالا ساا 

إل.إل(5)لاااا،إلضخق ىهيإلاتعيماو إلبهي"إل(4)لخاابنإلعباييإلعاوإلزااا،إليلتلإلخق ىهيإلا

 

اايإلاماتعجا،إلإلاعجااوإلالبكاا :إل91،إل48،إل41،إل38الساةل:إلحمةيءإلجبايلإلتهياا ،إلصإلإلإل(1)
وإل399،إلصإل3الةةو :إلاعجاإلالباادا ،إلجوإليي ولإل625،إلص2وإلج836،إلإل659،إلإل3ج
وإلئاااااااف:إلالةعااااايلاإلاأليساااااام،إل117،إلص4الوفاااااي،إلجإلضفااااايءالساااااةهود :إلإلو411،إلص4ج

 .202ص

ا.(:إلالةعاايخف،إلتةىسا :إلياااضلإل889جاا/276)لإلساااااإلبان تسبا ،إلعباادإلهللاإلإلاباان:إلان اا(إل2)
وإل32،إلصإلا1992،إلالهسوااااااااا إلالةصااااااااا  إلالعياااااااااا إللالتاااااااايف،إلالىااااااااايجام،إل2عكيئاااااااا ،إلط

 .968صإل،السةهود :إلضفيءإلالوفي

:إلمااااضخوإل20وإلاالدخ سااال:إلناجااا إلالة اااتي ،إلصإل30 و ااال:إلصاااومإلاألخض،إلصإلإلابااان(إل3)
 ..173تيخ اإلالة يخمإلاالموا  ،إلصإل

  .1911،إلص5ُيتََّخُ إلانإللةيئعإلالةبيل.إلالجوجا :إلالصةيت،إلج:إلئجاإلالَخَااإُل(إل4)

 .157صإل،1عجا،:إلاعجاإلايإلامتالبكا إل(إل5)
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ئاااااكَّلإلالةاااااواللإلح ااااادإلععيصااااااإلالةجتةاااااهإلالىااااااض إلفااااالإلي ااااااا اإلإلكااااا لم
عةااااواإلفااالإلزخاعااا إلاألخاضااال،إلض لااااإلا،أااايخإلضالعساااو ،إلضفااالإلإلض ااادإل.إل(1)الةجااايز

الةاااافإلالةختالااا ،إلضحتىعاااواإلالعديااادإلاااانإلالصاااعيعيل،إلفعااااوإلمااابسلإلالةثااايلإليااا  اإل
يااإلاولوإليا دإلابنإلعةاإلبنإلجبساام،إلا تلااإلالعاسنإلالتالإلفالإل البكا إلح :إل"حبوإلالدا
يي،إل وإل اااياإلبعاااوإلالعباااا  ةاااوإلفساااد،إلضحماااي هي،إلض اااايإلعاسهاااي،إلفلينااابإلبسااادلإل تاااا

إلااااااولوإلالبااااانإلج اااااياإليىااااايلإللاااااعإلجااااااة،إلإلا تلاااااا.إل ةااااايإل(2)جيإلاااااانإليااااادل"فةب اااااوإل
إل.(3) لسام

 

ض ينواإليايإلعبسادامإلتااإلعاتىهاإلاانإل بالإلاوكهاا،إل  صابةو إلععادجيإلحع ايءإلاساتىاسنإلفالإلإلإل(1)
الةجتةااهإلحضإلالىبسااا ،إلض تةتعااو إلبااعلفإلالةىااو إلالتاالإليتةتااهإلبهاايإلاأل ااااخ،إلضعاااوإلالةعتاا إل
ح إليكاااو إلااااولوإللساااسدم،إلضحضإلالدلإلاااانإلأعااادلإلض ةةااالإلامااااإلع اااسامإلماااسدمإلااافىااا إلللاةااا إل

اف،إل اااايللايإلضاألفيخ اااا إلض ساااااجا،إلفىاااادإلنااااالإل ااااينواإلاساااااةسنإلااااانإل ساااااإلالعااااإلحض"اااااولو".إل
الةجااايزإلاعااا إلالىااادياإلعاااددإل بسااااإلاااانإلاللااااي،إلضاماااتىاضاإلفسهااايإلضخيصااا إلفااالإلاسعااايءإلجااادم.إل

 و.79:إلح سنإلالتىيم اإلفلإلاعاف إلاأل يل ا،إلصإلان ا

 1033،إلص3ايإلامتعجا،إلجإلاعجاإل(2)

 .864،إلص3ايإلامتعجا،إلجإلإلاعجا:إلالبكا إل(إل3)
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 الثاني: األنشطة السكانية يف القرية احلجازية احملور
الةجتةااهإلالىاااض إلفاالإلالةجااايزإلبتعااددإلاهيخاتااع،إلضتعااوعإلحن ااا تع،إلإلتةسااا

فااياتهعواإلالعدياادإلااانإلالةااافإلضالصااعيعيل،إلأةاايإليتعيماابإلضاع  اايلإلبسوااتهاإلضااايإل
لااديهاإلااانإلاهاايخالإلض اادخال،إلفااياتهعواإل افاا إلالاخاعاا إلضالاعاال،إلضحجاايدضاإلالعةاالإل

 ااي إللهاااإل اا إلااانإلالعاااوا،إلإلينااعالتجاايخم،إل ةاايإلإلاااضلاا أيلصااعيع ،إلضاهاااضاإلفاالإل
   ةيإليالإلب ي إلذلم:ضإل

 التربة، الري، المحاصيل":  ة( الزراعة " خصوب1
اللثسااااإلاااانإلحجااايللإل اااالإلالةجااايزإل افااا إلالاخاعااا إلخيصااا إلفااالإلإلاااااتهن

إل.(1)الةعيق إلالخصب إلالوفسامإلالة يل

الةعاااايق إلالتاااالإلائااااتهالإلأخصااااو  إلتا تهاااايإلالةديعاااا إلضال اااايئألإلإلضااااان
.إل(2)يإل ولهايإلأيلخصاو  ض ااجةي،إلض عبهإلضالعاوإلض ساجايوإلفىادإلضصالبإلالةديعا إلضاا

إل.إل(3)الىالإلالوا ع إلفلإلالةعيق إلالجعو   ،إلضالجعو   إلال اق  ،إلضال ةيل  إلخيص 

 

 .79التىيم ا،إلصإلح سن:إلالةىدمل(إل1)

وإل37وإلابااااانإل و ااااال:إلصاااااوخمإلاألخض،إلص18االصااااا خا :إلالةسااااايلمإلضالةةيلااااام،إلصإل(2)
 .80يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلص

وإل143،إلص2وإلاالدخ ساااال:إلناجاااا إلالة ااااتي ،إلجإل80:إلح ساااانإلالتىيماااا ا،إلصالةىدماااال(إل3)
ا.(:إلالةغاايناإلالة يأاا إل1414ه/817الاادينإلاةةاادإلباانإليعىااوفإل)لإلاجاادإل،إلاللساضزنأاايد 

،إلداخإلال ةياا إللابةاثإلضالتاجةا ،إلالا ايض،إل1عيلاإلقيأ ،إلتةىس :إل ةادإلالجيماا،إلطفلإلا
إل،جاااااا1423اا ااااااإلأةاااااواإلضدخامااااايلإلالةديعااااا إلالةعاااااوخم،إلإلضقبعااااا ا.إل1969جاااااا/إل1389

 .116ص
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عاانإلخصااو  إلتا تهاايإلفلااي إلمااببهيإل ثااامإلالةااااخإلفسهاايإلالعيتجاا إلعاانإلإلحاااي
خسبااااإلضلسااااوإلضضا ااااإلإل ةاااامالباااااكسنإلضالتااالإلتعااادإلاااانإلحخصااابإلتا ااايلإلالاخاعااا ,إل

إل.(1)ضالو امإلض ساجي
ض دإلُضصلبإلأأنهيإلبادإلإلإل،(2)ائتهالإلاع ى إلال يئألإلحي يمإلأيلاخاع إلإلكةي

إل.إل(3)صا خصسبإل ثساإلاللواكع،إلي تةلإلعاوإلعدمإل الإلضنأيخإلضاااخعإلات

الخصاااب إلاعهااايإلضادلإلالاااوج ،إلإلاألضدياا أيل ااايئألإلاجةوعااا إلاااانإلإلض وجاادإل
إلاألضدياااا إلجاااا لإلض اااالإلو(4)ضضاد إلخ باااا ،إلضضاد إلل اااا إلَنخااااب،إلضضاد ضضاد إلأساااال,إل

عااوإلانت ايخإلالاخاعا إلضالةاااخعإلفالإلتاامإلالةعايق إلاانإلحخضإلالةجاايز،إلإلمايعدلإل
يخ،ضااانإلياااإلن ااألإلعاادمإل ااالإلأيل اايئألإلااانإلحئااهاجي:إل ،إلضد عااي،إلإلُا ااَ ضُحُدا،إلضضجا

وَا  إل.إل(5)ضالسَّ

 

 .250-249,إلص2الةةو :إلاعجاإلالبادا ,إلجإليي ول(إل1)

وإل24ضاةيلااااام،إلصإلماالصااااا خا :إلاسااااايلإل،اااااانإلحعةااااايلإلاكااااا ،إلضتىاااااهإلئاااااا سهيإلضجااااال(2)
ه/إل832باااانإلح ةاااادإل)لإلاةةاااادإلإلالليماااال،وإل233الهةاااادانل:إلصاااال إلجا ااااامإلالعاااااف،إلص

،إلداخإل1ا(:إلئااليءإلالغاااااإلأأخباايخإلالبااادإلالةاااااا،إلتةىساا :إلعباادإلالسااواإلتاااداا ،إلط1428
،إلداخإلاللتاااااابإلالعاة اااااا ،إل1ا،إلضقبعاااااا إلط1985ه/إل1405اللتاااااايفإلالعا اااااال،إلبساااااااضل،إل

 .26،إلص1،إلجإلا2000جا/1421بساضل،إلإل

 .9،إلص4وإليي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإل77:إلاعجاإلايإلامتعجا،إلصإل إلالبكاإلإل(3)

،إل2وإلج423،إلص1وإليي ولإلالةةو :إلاعجااإلالباادا ،إلج881الهةدانل:إلاألايكن،إلصإلإل(4)
 .274وإلالبود :إلاعجاإلالةعيلاإلالجغاا   ،إلص63،إلصإل3وإلج147صإل

،إل3وإلج126،إلص1وإليي ولإلالةةو :إلاعجااإلالباادا ،إلج847:إلاألايكن،إلصالهةدانل(إلإل5)
  .117األيسام،إلصإلإلعيلاوإلئااف:إلالة234ص
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ائااتهالإلالسااة يإلضالتاالإلتااالإلالجةلاا إلفاالإلقا اا إل وافاالإلالةاا إليلااوإلإلكةااي
ع  ةااا إلبهااايإلإل ا ااا اكااا إلأخصاااو  إلتا تهااايإلض ثاااامإلاااخعهاااي،إلفىااادإلُضصااالبإلأأنهاااي:إل

إل،(2)خسبااااإلأخصاااو  إلحخضاااهيإلضعافااابإل.إل(1)أسااايتسنإلضنخسااالإلضنأااايخإلض ااااكإلضعساااو إل
إلفااامأكثااامإلاااخعهاايإلضضإلإلضائااتهالإلإل،(3)الةجاايز"إلخ اا فلااي إلُي ااا إلعاسهاايإل ااديةميإل"

إل.(4)يةيخجي

ضالتاااااااااااااالإلت ااااااااااااااتهاإلإل،(5)ااااااااااااااانإلخسباااااااااااااااإلتوجاااااااااااااادإلفاااااااااااااادكإلض اااااااااااااايلىافإل
افإلعاااااااااانإلضاد إلالصاااااااااالااءإلخصااااااااااو  إلتا تااااااااااعإل(6)أخصااااااااااو  إلحخضااااااااااهي إل.إلضعااااااااااُ

إل

 

عاااااإلالاااادينإلعباااادإلالع اااا اإلالخ ساااابإلإل اااايتاوإل232،إلصإل2،إلج:إلضفاااايءإلالوفاااايالسااااةهود (إل1)
التة ةاال:إلالة اايمإلاال تصاايدي إلفاالإلالةجاايزإلخااولإلفتااامإلالاماايل ،إلجياعاا إلجاااة،إلاألخد ،إل

 .إل20،إلصإلإلا1997

 .83وإلالةىدمل:إلح سنإلالتىيم ا،إلص25:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلصاالص ةا إلإل(2)

إلنف،:إلايخمااد إلجااوإلتةىساا ا(:إلالةغاايز ،إل822جاا/207باانإلعةاااإل)لإلإلاةةاادإل،الوا اد إلإل(3)
وإلضالا اا إلجااو:إلاألخضإلالخصااب إلأيلةاايءإل162,إلص2,إلجداخإلاألعاةاال،إلبساااضل،إلد.إلل

وإلابنإلاع وخ:إللساي إلالعااف,إل172,إلص15ضالاخضعإلضالعخل.إلاالزجا :إلته يبإلالاغ ,إلج
 .128,إلص9ج

بااانإلاةةاااودإلإلةةااادبااانإلاإلز ا ااايإل،وإلالىاض عااال21:إلالةسااايلمإلضالةةيلااام،إلصاالصااا ةا إل(إل4)
,إلا1960داخإلصاااايدخ،إلبساااااضل،إلإلعباااايد،ا.(:إلنياااايخإلالاااابودإلضحخبااايخإلال1283جاااا/682)ل
 .92ص

،إل3الباااادا ،إلجإلاعجااااوإلياااي ولإلالةةاااو :إل10،إلصإل1البكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلجإل(5)
 .238ص

ا(:إل تاايفإلالخااااج،إلتةىساا :إلي سااي إل798جاااا/182يعىااوفإلباانإليباااا  اإل)لإليومااأل،إلحبااو(إل6)
باانإليةسااوإل)لإلإلح ةاادإلالاابوذخ ،وإلإل320,إلصا1985ل اااض ،إلبساااضل،إلداخإلاإلباايي،ع

== 
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إل.إل(1)ض ثامإلاااخعع
يعباااااهإلالعخااااالإل اااااافإلالةديعااااا إلأخصاااااو  إلحخضاااااهي،إلضصااااالتهيإلإلضااتااااايزلإل

.إلضاانإل(2)الةصيدخإلأأنهايإلضا ا إلضاماع إلخصاب وإلللثاامإلعسونهايإلضحضإلديتهايإلالع أا 
 اااالإليعباااهإلالعخااالإلالتااالإلُعافااابإلأخصاااو  إلحخاضاااسهيإلض ثاااامإلااخضعيتهاااي:إلماااو ى إل

إل.إل(3)ضالع سامإلضالبثع 
إل.إل(4)حخاض عإلالاخاع  إل ثامُعافإلعنإلضادلإلالىال,إلإلكةي

ضحئاايخإلإل،(5)حخاضااسهيإلالخصااب إلضااخضعيتهاايإلأكثااامإل ا اا إلت ةاايءإلضائااتهالإل
إل.إل(6)الةىدملإليلوإلح إلت ةيءإلضامع إلالبىع إل ثسامإلالعخسل

األخاضالإلالخصاب إلأيلةجايز،إليذإلانت االإلأأخاضاسهيإلإلإلانإلإل(7)تبوكإلإلضتعدإل
إل.إل(8)الةاخضعيلإلخيص إلالعخسل

 

== 

،إلاكتبااا إلالهااول،إلبسااااضل،إل1ا.(:إلفتااوتإلالباااادا ،إللجعاا إلتةىسااا إلالتااااا،إلط892جااا/279
 .20-19وإلاالص خا :إلالةسيلمإلضالةةيلم,إلص27-23,إلصا1983جا/إل1403

 .412،إلص3البادا ،إلجإلإلاعجايي ولإلالةةو :إلإل(1)

 .83التىيم ا،إلص:إلح سنإلالةىدمل(إل2)

يعباااغإل"لةةااايلإلإلباااودوإل ةااادإلالجيماااا:إل116،إل95،إلصإل4:إلضفااايءإلالوفاااي،إلجالساااةهود (إل3)
 .41،إل13،إلصإلا1972تيخ خ  إلضجغاا   "،إلاع وخالإلداخإلال ةيا ،إلالا يض،إل

  .53,إلص4يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ,إلجإل(4)

 .22الةسيلمإلضالةةيلم،إلصإلإل(5)

 .101ح سنإلالتىيم ا،إلصإلإل(6)

ال ةيل  إلانإلالةجيز،إلضجالإل صانإللاعإلإلافتبوك:إلانإلحبازإلالةعيلاإلالعةاان  إلفلإلاألقاإلإلإل(7)
وإل14،إلص2الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإليي ولعسنإلايءإلضنخسل،إلضحخضهيإل امإلبا ين  .إلإل

 .232،إلصإل2الوفي،إلجإليءالسةهود :إلضف

 .14،إلص2وإليي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج32األخض،إلصإلصوخمابنإل و ل:إلإل(8)
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إللةكااا إلضالةجااايضخمضالاخاعااا إلإلالتا ااا أخصاااو  إلإلمالةعااايق إلالة اااهوخإلإلضاااان
إل.(1)إلال هاا (إلااااإل)إلأ نضالتيأع إللهي:إل

ئكلإلتعوعإلاصيدخإلالة ايلإلفالإلي اا اإلالةجايزإل ايفاامإل و ايمإلال تااافإلإلإلكةي
الة ايلإلالةساتخدا إلإلدخالاخاع وإلفىادإلتعوعابإلاصايإلإلع اهاللثساإلانإلحجيللإلالىا إلإل

فااااالإلخ إلالةةيصاااااسلإلالاخاع ااااا إللت اااااةلإلاألا ااااايخ،إلضالعساااااو ،إلضا،أااااايخ،إلفلاااااي إل
الةااخعو إليساىو إلنخاساهاإلضزخضعهااإلاانإلا ايلإلاألا ايخإلخيصا إلال اتو  إلضالتالإل

إلاألضديا إلضنخسالاثلإلااااخعإلإللثسام،تتةساإلأغااخمإلا يجهي،إلفتعةدخإلعباإلالوديي إلال
ضضاد إلإل،(3)ضضاد إلمااااااتيخم،إلض ديااااااد،إلضالخااااااااخإل،(2)لاةديعاااااا إل ااااااواد إلَذخمإلالتيأعاااااا 

ضضاد إلإل،(5).إلضضاد إلالااااااااااا ،إلضضاد إلالةةااااااااا إل(4)أ ةاااااااااي ،إلضالعىسااااااااا ،إلض عااااااااايم
إلض ساجي.إل(6)اهاضخ

 

 .104،إلص5الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإلإليي ولإل(1)

إليااي ولوإل612،إلص2اعجاااإلااايإلامااتعجا،إلجإلالبكااا ،وإل470:إلاألااايكن،إلصإلالهةاادانلإل(2)
 إل.6،إلصإل3الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإل

 .457:إلالةعيمم،إلصالةا وإل(3)

العاة اا ،إلإلاللتاابا(:إلالبااادا ،إلداخإل905جااا/292باانإليمااةي إل)لإلأعاادإلإلح ةاادإلالبعىااو ل،إل(4)
 .إل14وإلالبود :إلالةعيلاإلالجغاا   ،إلصإل72صإل،جا1422بساضل،إلإل

جاا/إل1422،إلداخإلالساي ل،إل4فلإلتايخ اإلالعااف،إل بالإلاالماوا،إلطإلإلإلالةلصلعال:إلإلإلإلجوادإلإل(5)
 .160،إلص1جإل،ا2001

ا(:إلتايخ اإلالةديعا ،إلتةىسا :إلفها اإل875ه/262بنإلئابعإلالعةساا إل)لإلعةاإل،ئب إلإلإلابنإلإلإلإل(6)
وإلالااااابوذخ :إلفتااااااوتإل73إل-167،إلص1،إلجإلإلجاااااااإل1410اةةااااادإلئاااااااتول،إلداخإلالللاااااا،إل

 .199،إلصإل3،إلج312،إلص1وإلالبكا :إلاعجاإلايإلامتعجا،إلج11البادا ،إلص
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إلالةعةدخمإلضاألضدي دي إلال يئألإلإلضحضإلاك إلأأضدي إلفتجالإلالسسولإلإلضتتدف 
فتااوفاإلالة اايلإلالوزااا إلإل،(1)ال ااةيل  إلالغا  اا إللاةجاايزإلضالجباايلإلااانإلجباايلإلالساااامإل

إللااخاع إلضنةوإلالعبيلإلبتامإلالبىيع.إل
.إلضائاااتهالإل(2)اتجاااعإلالةااخعاااو إليلاااوإلاماااتعبيطإلالةااايءإلاااانإلالعساااو إلإلكةاااي

افإلأعسونااعإل العديادإلااانإلالةعايق إلأكثااامإلالعساو إلبهااي،إلاعهايإلضادلإلالعىساا ،إلفىادإلعااُ
ةايإلُعافابإلأعا إل اااخإلالةديعا إلالتلإلتساىلإلاااخعاعإلالةاسوا إلأأئاجيخإلالعخسال،إل 

.إلض ةع ىاا إلخسباااإل(3)أاايلعسو ،إل ةااامإللساااوإلالتاالإلضصاالبإلأااأ إلفسهاايإلنخااومإلضعسوناايمإل
عدمإلحضإلدي إلحق ةبإلعاسهيإلالةااخعإلضذلامإللتةساجايإلباوفامإلالة ايلإلضخصاو  إلالتا ا ،إل
ض ثااامإلالعساااو ،إلضاااانإلحجةهااايإلعاااسنإليبااااا  ا،إلضعاااسنإلحاإلالب  ااا ،إلضعاااسنإلالبةساااا،إل

اخ،إلضعااسنإلالد  ىاا ،إلضعااسنإل صااسب ،إلضعااسنإلالىااو ا،إلضعااسنإلالةجةاا ،إلضعااسنإلالةاااإل
إل.إل(4)إلضعسنإلالع يم

 

،إل111،إلصإل9،إلص4وإلج365،إل23،إلصإل3الةةاااااااو :إلاعجاااااااإلالباااااااادا ،إلجإليااااااي ول(إل1)
ا(:إلدخخإلاللاائااااادإل16جاااااا/ 10الىااااايدخإلبااااانإلاةةااااادإل)لإل إلإلعبااااادإل،الجا اااااا إلوإلإل212ص

جاا.إل1384الةع ة إلفلإلحخبيخإلالةيجإلضقا  إلاك إلالةكاا ،إلالة بع إلالساا   ،إلالىايجام،إل
ه/إل2،1429ا،إلضط1403/1983،إل1ضقبعاا إلتةىساا :إل ةاادإلالجيمااا،إلداخإلال ةيااا ،إلط

 .522،إل459،إل431إل-83-382،إلصإلا2008

ضتعااوإلوإلما ةهي،إليااإلتسااتإلفالإل عاوالإل ادإلُ لاالإلالعسو :إلجلإلا يلإلتعبهإلانإلاألخضإلإلإل(2)
،إلصإل6وإلاباااانإلاع ااااوخ:إللسااااي إلالعاااااف،إلجإل254،إلصإل2جإلإل،العااااسن:إلاللااجسااااد لهااااي.إل
554. 

،إلصإل3وإلالبغاااااااداد :إلاااصاااااااد،ج139،إلص4الباااااااادا ،إلجإلاعجااااااااالةةاااااااو :إلإلياااااااي ولإل(3)
1426. 

 .إل219،إلص5،إلج128،إلص2الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإليي ولإل(4)
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إل.إل(1)يوجدإلبسنإلخسباإلضفدكإلعدمإلعسو إلاعهيإلعسو إلَيديهإلكةي
.إل(2)ضادلإلالُىالإلالوا هإلبسنإلت ةيءإلضخسبااإلفىادإلُضصاألإلأغاااخمإلا يجاعإلإلحاي

ض دإل ولإلجا اإلالاواد إلاللثسااإلاانإلالىاالإلضلعالإلجا اإلماببإلتساةستعإلبها اإلاالماا،إل
ا ايلإلالعساو إلإلعااو(إل3)اعتةادإلحجايللإل ااالإلاثالإلَ يلاب،إلضز اي ،إلضاعان،إلضجةا ض دإلإل

إل.(4)فلإلالاخاع 

اعإلإلض وادل حكثااإلاانإلإل-ضالا  إلُيعادإلاانإلحكبااإلحضإلديا إلالةجايزإلإل-إل(5)اللاُ
إل.(6)ع ا نإلعسعيمإلجيخ  إلاعهيإلحاإلالع يل

 

،إل5وإلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلج232،إلص1البكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلجإل(1)
 .433ص

 .345،إلص5يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،جإل(2)

ا(:إلباااودإلالعااااف،إلتةىسااا :إل ةااادإل825جاااا/210بااانإلعبااادإلهللاإل)لإلإلالةسااانإلاألصااالهينل،إل(3)
إلو97إل-196،إلصإلإلا1968الجيماإلضصيل إلالعال،إلاع وخالإلداخإلال ةيا ،إلالا ايض،إل

 .436اللساضزنأيد :إلالةغيناإلالة يأ ،إلصإل

،إل3،إلج522،إلص2ااااايإلاماااااتعجا،إلجإلعجااااااوإلالبكااااا :إلا541:إلالةعيمااااام،إلصالةا اااالإل(4)
 .1016ص

 سومإلجعاوفإلالةديعا ،إلض تةسااإلإل150ضادلإلاللاع:إلانإلحع اإلحضإلدي إلالةجيز،إليةاإلعاوإلإلإل(5)
وإلالةةااو :إلاعجاااإل1020،إلص3أكثااامإلالعسااو إلضالعخاال.إلالبكااا :إلاعجاااإلااايإلامااتعجا،إلج

 ساااثإلإلنباااإلعااايت وإل1281،إلص4وإلالساااةهود :إلضفااايءإلالوفاااي،إلج252،إلص4الباااادا ،إلج
،إلداخإلاكاا إللاع اااإلضالتوز ااه،إل1الةعاايلاإلالجغاا  اا إلفاالإلالسااسامإلالعبو اا ،إلطإلااعجاا:إلالاابود 

 .236،إلصإلا1980جا/إل1400اك ،إل

  .203عياامإلعاوإلعسنإليجيج إلبواد إلاللاع.إلئااف:إلالةعيلاإلاأليسام،إلصإلإل ا  إل(6)
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اع ىا إلضدا ،إلالوا عاا إلفالإلني  اا إلال ا ا إلباسنإلاكاا إلضالةديعا إلااانإلإلضفال
إل.إل(2)عددإلانإلالعسو إلالغا ام،إلبهيإلنخلإلضزخعإل،(1)نوا لإلاللاع

عسو إلضاد إلالصلااءإلأغااختهي،إلض دإلاعتةدإلعاسهيإلحجالإلالىاالإلإلإلضائتهالإل
فلإلخ إلااخضعيتها،إلفةنإلعسونهيإلالبةسام،إلالتلإلضصلبإلأأنهي:إلح اخإلاايإليكاو إل

إل.إل(3)انإلالعسو إل

إل،(4)عسااو إلالةجاايزإلبااسنإلالةديعاا إلضاكاا وإلعسااو إلضاد إلماايي إلضحااا إلضااان
 ةاااايإلاعتةااادلإلأسااايتسنإل ااااالإلضاد إلُ ديااادإلعااااوإلالعسااااو إلإل،(6)ضااااالإل،(5)ضخاااا صإل

إل.إل(7)إلالةعت امإلفلإلحخاضسهيإللا إلاااخعهي
يعبااهإلالعخاالإلعاااوإلالعسااو إلفاالإلخ إلاااخعهااي،إل سااثإلائااتهالإلإلضاعتةاادلإل

ةسبإلبهااي ح إلفاالإليعبااهإلتسااع إلضتسااعسنإلإلالبكااا إلإلحضخدإلض اادإلإل،(8)أكثااامإليعيب عهااي،إلضمااُ

 

 .365،إلص5جإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إليي ولوإل454:إلالةعيمم،إلصالةا وإل(1)

،إلصإل4:إلضفاايءإلالوفااي،إلجالسااةهود وإل365،إلصإل5يااي ولإلالةةااو :إلاعجاااإلالبااادا ،إلجإل(2)
162. 

 .836,إلص3وإلالبكا :إلاعجاإلايإلامتعجا,إلج398:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةل(إل3)

يإليااُاخعإلإلمابعو إلإلضادإل ثسااإلالىااالإلضالااخضع،إلُيسااةوإلحعاولإلماايي إلضحماالاعإلحاا ،إل بساايي إل(4) عسعاام
وإل190،إلص1عاسهااايإلالعخسااالإلضالةاااوزإلضالاااااي إلضالععاااب.إلالبكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،ج

 .180،إلص3يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،جإل

 .81:إلح سنإلالتىيم ا،إلصالةىدملإل(5)

وإلالاااابود :إل150،إلصإل4:إلضفاااايءإلالوفااااي،إلجوإلالسااااةهود 152:إلالبااااادا ،إلصال عىااااو ل(إل6)
 .209اعجاإلالةعيلاإلالجغاا   ،إلصإل

 .39قا  إلالهجام،إلصإلعاووإل375:إلالةعيلاإلالجغاا   ،إلصإلالبود (إل7)

 .513،إلصإل5البادا ،إلجإلاعجايي ولإلالةةو :إلإل(8)
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.إلضاانإلعسونهاايإل(2)ضفالإلالةعيمام:إل"ح إليعباهإلبهايإلايئا إلعاسنإل سااإلعاسن"إل،(1)عسعايمإل
إل.إل(3)ُبغسبغ البثع ،إلضال

الجغاافسو إليلوإلح إلبتباوكإلعسعايمإل ا اامإل اي إليساىوإلاعهايإلالعاييإلإلإلضحئيخ
فىدإلذ اإلاالدخ سلإلح :إل"ئافإلحجاهيإلانإلعسنإلايءإلخااخم،إلإلإل،(4)ضالدضافإلضالاخضع
إل.إل(5)ض هيإلنخسلإل ثسا"

ايإلبسنإلاك إلضالةديع إلاعهيإلإلاألضدي انإلإلإلإلاللثساانت الإلالعسو إلفلإلإلكةي
إلال هاا  إل.إل(6)عسو إلضاد إلَااا

الةع ى إلالوا ع إلبسنإلاك إلضجدمإلُضجدلإلعادمإل االإلبهايإلعساو إلاايءإلإلإلضفو
اُء:إلضادإل  ااعإل دَّ اُء،إليىااولإلفسهاايإليااي ولإلالةةااو :"إل ااَ دَّ عاسهاايإلاااااخع،إلاعهاايإلعااسُنإل ااَ

م" مإليسةونعإلالسواإل دا إل.(7) صنإلضنخلإلبسنإلاك إلضجدا

 

 .656،إلصإل2ايإلامتعجا،إلجإلإلاعجاإل(1)

 .169صإلالةعيمم،الةا ل:إلإل(2)

  .221صإلإليز،:إلاعجاإلاعيلاإلالةجالبود 112الةةسا :إلالاضضإلالةع يخ،إلصإل(3)

،إل2الة يأااااااا ،إلجإلالةغااااااايناوإلاللساضزنأااااااايد :إل24:إلاسااااااايلمإلالةةيلااااااام،إلصاالصااااااا خا إلإل(4)
 .693ص

 .351،إلصإل1الة تي ،إلجإلإلناج (إل5)

 .226،إلصإل2وإلاعجاإلالبادا ،إلج464:إلالةعيمم،إلصالةا وإل(6)

 .226،إلصإل2اعجاإلالبادا ،إلجإل(7)
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الوا عاااا إلباااابنإلاكاااا إلضال اااايئألإل ااااواد إلإلأيألضدياااا انت ااااالإلالعسااااو إلإلكةااااي
لإلحضإلديااا إلال ااايئألإلاعهاااي:إلعاااسنإلالاااوج :إلضجااالإلاااانإلح اااداإلض ااا لمإلفاااإل،(1)نعةاااي 
إل.(2)الةوجودمإلفلإلال يئألإلالعسو إل

اماااتخدابإلا ااايلإلا،أااايخإلفااالإلالاخاعااا :إلفلااالإلاع ىااا إلالةديعااا إلُ لااااإلإلكةاااي
اللثساااااإلااااانإلا،أاااايخوإللومااااتليدمإلااااانإلا يجهاااايإلفاااالإلال ااااافإلضالسااااة ي،إل  صااااألإل

ضزخضعهااااإلاااانإلإلنخاااساهااالصااا خا إلالةديعااا إلأاااأ :إل"لهااايإلنخسااالإل ثساااامإلضا ااايل،إل
إل.إل(4).إلضذ اإلابنإل و لإلح إلنخسلإلالةديع إلتسىوإلانإلا،أيخ(3)ا،أيخ"

إل.إل(5)فلإلخ إلالةاخضعيلإلإلخليدإلاألجيللإلانإلا،أيخسباإلامتإلضفو
 ثساإلانإلا،أيخ،إلضصلهيإلاالدخ سلإلأىولاع:إل"اعاالإلعااوإلنهااإلإلإلض يلسة ي

ض هاااايإلاااااااخعإلنخاااال,إلفسهاااايإلنأاااايخإلا و اااا إلإل،(6)جاااايخإلض ااااعإلأسااااتي إلض اااادائ إلنخاااال"
إل.إل(8),إلض وجدإلأيلس يل إلنأيخإل ثسام(7)أيلخ بإلياخعإلعاسهيإلحصعيفإلالخ ا

 

،إل5وإليااي ولإلالةةااو :إلاعجاااإلالبااادا ،إلج1316،ص4البكااال:إلاعجاااإلااايإلامااتعجا،إلجإل(1)
 .293ص

،إل4وإلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلج213،إلص18:إلباااودإلالعااااف،إلجاألصااالهينلإل(2)
 .379ص

 .23االص خا :إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلصإل(3)

 .37 و ل:إلصوخمإلاألخض,إلصإلابنإل(4)

 .521،إلص2البكا :إلاعجاإلايإلامتعجا،إلجإل(5)

  .142،إلص1ناج إلالة تي ،إلجإل(6)

 .1016وإلالسةهودل:إلضفيءإلالوفي,إلص452-451,إلصيمم:إلالةعالةا وإل(7)

 .443:إلالةعيمم,إلصالةا و(إل8)
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إللاعإلُيىايلإلضاد إلإلفالإللهااإلنأايخإلاانإلالةايءإلتخاجو إليساإلالساواخق  إلحجلإلإلض ي 
إلبااسنإل  ةاايإلا،أاايخإلانت ااالإلإل ةااي.إل(1)الةختالاا إلاللواكااعإلعاسهاايإلض اخعااو إلإلمااواخ ،

إل سااثإلإلأيلجباايلوإلالةة  اا إلالاخاع اا إلالسااسولإلحضدياا إلفاالإلخيصاا إلضالةديعاا ،إلاكاا 
إلبهايإلح إلالبكا إلإلفس  اإل،(2)"ُحبال"إلجبيلإلملوتإلتةبإلإلالةيءإلنأيخإلانإلإلالعديدإلإلإلُتوجدإل

إلماكي إليعتةادإلإل ةاي.إل(3)جةايجاإلضذضإلمايعدم،إلضذضإلاعونا ،إلبواإلاعهيإل ثسام،إلإلا يل"
إلالسوا اا إلامااتخداايتهاإلفاالإلا،أاايخإلا اايلإلعاااوإلالةديعاا إلجعااوفإلإلالوا عاا "إلاااال"إل ا اا 

إلضاانإل،(5)لاااخعإلاخصصا إلنأيخإلالعىامإلأةعد إل ي إلإل  لم.إلإل(4)ااخضعيتهاإلإلضمىو
إلضخاأااااغ،إل،(6)ُ دياااادإلإلنأاااايخإلحي اااايإلالاخاعاااا إلح ااااااضإلإلفاااالإلامااااُتخدابإلإلالتاااالإلا،أاااايخ

 

وإلياي ولإل100وإلالبكا :إلاعجاإلاايإلاماتعجا،إلص31:إلحمةيعإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةلإلإل(1)
 .276،إلص3الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج

قا  إلاألخ إلانإلاك إليلوإلالةديع إلعاوإلقا  إلأ نإلنخال،إلإلعاوحاُبال:إلاجةوع إلجبيلإلإلإل(2)
ضجوإلجبيلإلمودإلاتصا إلأع هيإلاتيخة إللجبلإل  بإلاةيإلياوإلجهتعإلال اةيل  ..إلان اا:إل

الواخدإل:إلاعجاإلاألاكع إلالجعسدلعبدإلهللاإلإلمعدإلو99،إلص1امتعجا،إلجإلإلايإلإلاالبكا :إلاعج
إل،ا1999جااا/إل1419ذ اجاايإلفاالإلصااة  إلالبخاايخ ،إلداخمإلالةااامإلعباادإلالعا ااا،إلالا اايض،إل

 .58ص

،إل1وإليااااي ولإلالةةااااو :إلاعجاااااإلالبااااادا إلج99،إلص1البكااااا :إلاعجاااااإلااااايإلامااااتعجا،إلجإل(3)
 .302ص

الةع اااااايخ،إلإلاضضوإلالةةسااااااا :إلالاااااا194،إلص5ياااااي ولإلالةةااااااو :إلاعجاااااااإلالبااااااادا ،إلجإل(4)
 .547ص

 .299،إلص5 ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإلوإلأي324:إلالةعيمم،إلصالةا وإل(5)

ُ دياااد:إلضادإلفةااالإلاااانإلحضإلديااا إلالةجااايز،إليأخااا إلحعااااوإلاساااي  إلا يجاااعإلاااانإل ااااامإل ذخم ،إلإل(6)
ماتيخم،إلضحمالاعإل ديادا،إليى عاعإلال ا ا إلاانإلاكا إليلاوإلالةديعا إلعااوإلاساايف إلإلحعاول  ساةوإل

  .174.إلئااف:إلالةعيلاإلاأليسام،إلصاسوايئ إلضع ا نإل
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افإل،(1)ضاألبااواء إلض ثسااامإل ديىاا :إلأأنهاايإلنأيخجاايإلُضصاالبإلإلضالتاالإل(3)ضماا يل إل،(2)ضمااَ
إل.إل(4)الة يل

إلضالخ ااااااإلضاللواكاااااعإلالتةاااااوخإلف اااااةابإلإلالاخاع ااااا إلالةةيصاااااسلإلحجااااااإلضعااااانإلإلإلإلإلإل
إل.ض ساجي
الةجيزإلفلإلزخاع إلالعخسلإلإلإلبسنإل الإلإلإلاألضلو الإلالةديع إلالةاتب إلإلإلإلضا تابإلإلإلإلإلإلإل
ضاعاعإلإل،(5)أع.إلضعاوإلينتيجعإل ي إليعتةدإلالسكي إلفأكثاإلحاوالإلحجاهايإلاعاعإلإل ضالععيي

إل.(6)اعيئهاإلضح واتها"

 

األباااواء:إل ا ااا إلاااانإل اااالإلاللااااعإلاااانإلالةديعااا ،إل ثساااامإلالة ااايلإلضالااااخع.إلالبكاااا :إلاعجااااإلاااايإلإل(1)
 .18إل-17وإلالجعسدل:إلاعجاإلاألاكع ،إلص102،إلص1امتعجا،إلج

اف:إلضاد،إل(2) الة اااافإلعااااوإلبوااااإلالجعاانااا إلئاااةيلإلئاااا إلإلاااااخضافااادلإلتةتااادإلاااانإلجبااالإلحظإلماااَ
الااخ اااا :إلالجبااايلإلاألاكعااا إلإلالةجااايز،إلض ةااااإلباااسنإلالتععااا اإلضضاد إلفيقةااا إل)أ ااانإلااااا(.

و.إلضان اااإلالجعساادل:إل162خمااتع:إلاألعااو إلالعلساا  :إلصإلاباانوإل236،إل142ضالة اايل،إلص
 .280اعجاإلاألاكع ،إلص

ألجالإلالةديعا إليذاإلاخادضاإلاكا .إلالةا او:إلإل اا ااإلإلل:إلتىهإلجعوفإلالةديعا ،إلضجاوإلحضإلس يل الإلإل(3)
 .856وإلالبود :إلاعجاإلاعيلاإلالةجيز،إلص441الةعيمم،إلص

 .142،إلص1االدخ سىل:إلناج إلالة تي ،إلجإل(4)

إل،إلالا ااومإلئا اوإل23:إلالةساايلمإلضالةةيلام،إلصاالصا خا إللةا ادإلاانإلالتليصااسلإلان اا:إلإل(5)
ا(:إلنخب إلالدجاإلفوإلعجيئبإلالباإل1424ه/إل727الدينإلاةةدإلبنإلحبوإلقيلب)لإلإلئةف

وإلالةىدماااااال:إلح ساااااانإل215صإل،ا1995جااااااا/إل1416ضالبةااااااا،إلداخإلصاااااايدخ،إلبساااااااضل،إل
 .105التىيم ا،إلص

 .151صإلإلالبادا ،إل(6)
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.إل(2)ض"ضادلإلياساال"إل،(1)إلزخاعاا إلالعخساالإلفاالإل ااالإلضاد إلالعىساا إلضانت ااالإل
إل،(6)ضالصااالااءإل(5)ض اااديهإلضفااادكإل(4)ض ااادخإلضقبااايإلضالةااااضمإل،(3)ضالساااواخق  إلضالةاةااايء

.إل(9)ض اااا لمإلجباااالإلئةعصااااساإل،(8)بااااواد إلاللاااااعإل(7)أجباااالإلحخمإل  اااا ضالىااااالإلالةة
,إل(10)ضائتهالإلخسباإلأكثامإلالعخلإل سثإليعدإلالتةاإلفسهيإلانإلحجودإلتةوخإلالةجيز

ضضصااالبإليعباااهإلبااااإل"يعباااهإلإل،(11)ضزخعإلفااالإلت ةااايء،إلضُضصااالبإلأأنهااايإلاةتااايخإلالبيديااا 
إل.إل(12)خساهيالعخل"إلللثامإلن

 

 .144إل-143،إلص1:إلناج إلالة تي ،جاالدخ سلإل(1)

 .227,ص1ايإلامتعجا,جوإلالبكا :إلاعجاإل101،إل83:إلح سنإلالتىيم ا،إلصالةىدملإل(2)

 .إل100،إلصإل1:إلاعجاإلايإلامتعجاإلجإلالبكا إلإل(3)

 .83:إلح سنإلالتىيم ا،إلصالةىدملإل(4)

 .255صإلإل،ضاألاكع إلضالة يلإلالجبيل:إلالااخ ا إلإل(5)

 .إل8:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةلإل(6)

 ااإليىيبالإلجبالإل ادي،إلض تةسااإلأ ادمإلعااولإلإل160:إلجبلإليىهإلجعوفإل اافإلالةديعا إلبااإلحخمإلإل(7)
العديدإلانإلالىالإلحجةهيإلحاإلالع يل،إلاللاعإلضالة س إلضالةةصع إلضالو ام،إلضفوإل لإلج لإلأعإلإل

 582،إلص2الىالإلنخسل.إلاللساضزنأيد ،إلالةغيناإلالة يأ ،إلج

 .26:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةوإل(8)

:إلاماإلجبلإلبواد إلميأع،إلال لإليىهإلفلإلال ا ا إلباسنإلاكا إلضالةديعا .إلالسااةو:إلئةعصساإلإل(9)
 .877،إلصإل2وإلاللساضزنأيد :إلالةغيناإلالة يأ ،ج26تهيا ،إلصحمةيءإلجبيلإل

 .682-681,إلص3:إلاعجاإلالبادا ,جيي ولإل(10)

 .337إل-330:إلاعجاإلايإلامتعجا,إلصالبكا إلإل(11)

وإلالبكااااااااااااااااا :إلاعجاااااااااااااااااإلااااااااااااااااايإل101،إل83:إلح ساااااااااااااااانإلالتىيماااااااااااااااا ا،إلصالةىدمااااااااااااااااوإل(12)
 .227,ص1امتعجا,ج
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امإلفاالإل اااافإلالةجاايزإلأااأ إلتةوخجااايإلُتل ااُلإلعاااوإلمااايئاإلالع ااسإلضُعافاابإل
إل.(1)تةوخإلالةجيزإليالإلالص ةينوإلأخسباإلضالبادلإلضالعجومإلأيلةديع 

 ةاااايإلائااااتهالإلإل(2)ضادلإلالصاااالااءإلأأنااااعإل ثساااااإلالعخاااالإلضالاااااخعإلضُضصااااأل
اع ى إلضادلإلالىالإلئةيلإلالةديع إلأيلةااخعإلضحئجيخإلالعخسلوإليذإليا  اإلالةىدمالإل

الع يطإلالاخاعلإلفلإلج اإلالواد إلال لإلي تةلإلعاوإلاجةوع إلانإلالىالإلإلإلزدجيخا
 ساااااااثإلالة ااااااايلإلالاااااااوفسامإلضاالنتااااااايجإلالاخاعااااااالإلالاااااااوفساإلضالتةاااااااوخإلذالإلاألماااااااعيخإل

إلإل.(3)الاخ ص 

ضق ىعي إلضخ  إلالععةي ،إلضااإلإلإلزخعبإلحئجيخإلالعخسلإلفلإلعسلي إلإلكةي
,إل(5)ضالةعسااوفإليلااوإل ا اا إلالعاا صإلإلع صاالضذ اااإلالهةاادانلإلالتةاااإلالإل،(4)ال هاااا 

ضتاااااأتوإلتةاااااوخإل ا ااااا إلالع اااااسامإلبسعباااااهإلالعخااااالإلفااااالإلالدخجااااا إلالااأعااااا إلأعااااادإلالتةااااااإل
إلإل.(6)الص ةينوإلفلإلخسباإلضالبانلإلضالعجومإلفلإلالةديع 

 

اضزنأاااااااايد :إلوإلاللس650،إل601،إل546،إل451،إل343،إل302:إلالةعيماااااااام,إلصالةا ااااااااوإل(1)
 .945إل-944،إلصإل3الةغيناإلالة يأ ،إلج

 .إل114،إلص3الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإليي ولإل(2)

 .84:إلح سنإلالتىيم ا,إلصالةىدملإل(3)

 بساااإلتةتاادإلخضافاادلإلالعا اايإلااانإلالةعةاادخالإلال اااق  إلأجباالإل اااا،إلياااإليسااتةاإل تااوإلإلضجااوضادإل(4)
 ا اا .إلإل22عسعاايم،إلضإل38ي اا  إلفااوإلالبةاااإلاأل ةاااإلجعااوفإل اادم،إلضاجةااوعإلالعسااو إل  ااعإل

عااايت إلبااانإل ساااثإلالااابود :إلحضإلديااا إلاكااا ،إل)داخإلاكااا إللا بيعااا إلضالع اااا،إلاكااا ،إلد.ل(،إل
 .11إل-9ص

 .274:إلصل إلجا امإلالعاف,إلصالهةدانلإل(5)

 .682-681,إلص3الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإليي ولإل(6)
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ل اايئألإلض ااجاايإلالععاابإلالةةصااولإلالثااينلإلأعاادإلالتةااا،إلضائااتهالإلاإلض عاادإل
باخاعتاااع،إلياااااض إلالةىدماااالإلأأنهاااي:إل"إلاوضااااهإلالااااااي إلاللثسااااإلضالا ساااابإلضالععاااابإل

,إلض اا  اإلاالدخ سااو:إلح إلال اايئألإل"فواكههاايإل ثسااام،إلضضاا يعهيإلاتصااا ،إل(1)الجسااد"
ا،إلضز سبهايإلاعااضفإليتجهااإلأاعإلالاوإلجة اهإلالجهايلإلضحكثااإل ض هيإلالععبإل ثساإلجدم

ض ااايلإلععهااايإلياااي ولإلالةةاااو :إل"فسهااايإلاااانإلالععااابإلإل،(2)فواكاااعإلاكااا إلتصااادخإلععهاااي"
 ةاايإل ساالإلح إلال اايئألإلحكثاااإلإل،(3)العاا فإلااايإلالإليوجاادإلاثاااعإلفاالإلبااادإلااانإلالبااادا "

ض اااي إلحجااالإلال ااايئألإليعتجاااو إلاااانإلفااايئ إلاألععااايفإلالا سااابإلإل،(4)باااودإلهللاإلععباااي
 ةااايإلبااااغإلاااانإل ثاااامإلينتااايجهاإللاا سااابإلح إلإل،(5)الااا  إل اااي إلي اااافإلأةساااععإلالةثااال

بهبإلب اااايدخإلالا  .إلضااااانإلحبااااازإلاعاااايق إلال اااايئألإلالةعاضفاااا إل(6)ساااابإل)أاااايلةااخ(ئاااُ
إل.إل(8)ضا يخإل،(7)ج باخاع إلاألععيفإلالوإل

 

 .79:إلح سنإلالتىيم ا,إلصالةىدملإل(1)

 .441:إلناج إلالة تي ,إلصاالدخ سلإل(2)

 .9،إلص4البادا ،إلجإلاعجاإل(3)

 .24:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلصاالص خا إل(إل4)

وإل9وإلابنإلالةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصاا،إلص9،إلص4الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإلإليي ولإلإل(5)
،إلداخإلال ا عااا ،إلبسااااضل،إل1الااادأيت:إلتااايخ اإلجا اااامإلالعاااافإلضاهااادإلاالماااوا،إلطإلاصااا لو

 .115،إلص1جإل،ا1963جا/1383

 .380وإلالةةسا :إلالاضضإلالةع يخ،إلص23الةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصا،إلصإلابن(إل6)

إل-101وإلالةىدماااال:إلح ساااانإلالتىيماااا ا،إلص24،إلصاالصاااا خا :إلالةساااايلمإلضالةةيلاااامإل(7)
 .386،إلص5وإليي ول،إلاعجاإلالبادا ،إلج102

ياي ولإلإلأكثاامإلنخساهايإلضتعوعاع.إللُا يخ:إل ا  إلانإل الإلال يئأل،إلانإلجه إلتبيل ،إلائتهاإلإلإل(8)
  .543وإلالةةسا :إلالاضضإلالةع يخ،إلص147،إلص5الةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج
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زخعإلالععااابإلفااالإلالعديااادإلاااانإل اااالإلالةجااايزوإلفااااخعإلأىا ااا إلقبااايء،إلإلكةاااي
 ةاايإلزخعإلفاالإل ا اا إلإل،(2)ضالساواخق  إل،إل(1)باادخانت ااالإلزخاعتااعإلفالإل ا اا إلإل ا لمضإل

إل.إل(4)حئجيخإلالعخسلإلبسنإلاهييهأىا  إلإلزخعضإلإل،(3)انإلاللواك إليدإلأجينبإلالعدإلإلميي 

 تاااااوإل ااااايلإلععهااااايإلإل،(5)ااااااااخعإلالاااااااي إلأكثاااااامإلفااااالإلال ااااايئألإلضانت اااااالإل
ض ااااادإلااتااااايزإلأكبااااااإل جةاااااعإلضقسااااابإلإل،(6)الةىدمااااال:إل"اوضاااااهإلالاااااااي إلاللثساااااا"

إل(8).إل ةاااايإلُزخعإلالااااااي إلفاااالإلأساااايتسنإلالةديعاااا إلض ااجااااي،إل ساااايي إلضاللاااايخع(7)قعةااااع
إل.إل(10)ضضخ ي إل(9)ضالسواخق  إلضخ  إلذ إلالىبا

 

وإلالساةهود :إل231,إلص1وإلالبكا :إلاعجاإلاايإلاماتعجا,ج419الةا ل:إلالةعيمم,إلصإلإل(1)
  .325،إل321،إلص2ضفيءإلالوفي،إلج

،إلصإل2وإلالبغاداد :إلاااصادإلاالقاوع،إلجإل100،إلص1البكا :إلاعجاإلاايإلاماتعجا،إلجإلإل(2)
751. 

,إل3وإليااااااي ولإلالةةااااااو :إلاعجاااااااإلالبااااااادا ,ج431حمااااااةيءإلجباااااايلإلتهيااااااا ,إلص:إلالساااااااةلإل(3)
 .180ص

يءإلبهاايإلنااييإل ثساااإلضاعباااإلأىااافإلماايي إلضضالسهاايإلااانإل باالإلحاساااإلالةديعاا إل ا اا (إل4) إل. بسااامإل عااا
وإل229،إل5ياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلجإلو9:إلحماااةيءإلجبااايلإلتهياااا ،إلصالسااااةل

  .1337،إل3االقوع،إلجإلاااصد:وإلالبغداد 

 .69،إل71:إلفتوتإلالبادا ،إلصالبوذخ إلإل(5)

 .101التىيم ا،إلصإلح سنإل(6)

 .24:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلصاالص خا إلإل(7)

 .180،إلص3البادا ،إلجإلاعجاإل(8)

 .431-414:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ,إلصالساةل(إل9)

 .1377،إلص4وإلالبكا :إلاعجاإلايإلامتعجا,ج542،إل402:إلالةعيمم,إلصإلالةا وإل(10)
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ااانإلئااجامإلإليخجاايط،إلفلااي إليوجاادإلحللاامإلإلاد الةااوزإلضاألتاااجإلفاالإلضإلإلخعزإلإلكةااي
إل،(1)الةوزإلضالعخلإلضاألتاج,إلض ي إلُيةةلإليةاجايإليلاوإلذالإلعاا إلضال ايئألإلضاكا "

.إلضفالإلأعا إل(2)كةيإلُزخعإلالةوزإلفالإلال ايئألإلض ااجايإلالةجايضخمإلاثالإل ا ا إلا ايخ
إل(3)الىبااااإلضمااايي إلضاللااااع اااا إلالةديعااا إلضالةعااايق إلالىا بااا إلاعهااايإلاثااالإلخ ااا إلذ إل

أةكا إلإللةة    ةيإلانت الإلزخاعتعإلفلإلأع إلالوا يلإلاإلإل،(5)ض دخإلإل(4)ضالسواخق  
إل.(6) ىعي اثلإل ا  إل ع

يإلااانإلاللواكااع،إل سااثإلياااخعإلبهاايإلإلضتعاات  الوا اايلإلالةة  اا إلأةكاا إلحنواعاام
.إلضزخعإلالساالاجلإلفاالإلاع ىاا إل(7)أعاا إلالةة اا يلإل اايلا ةو إلضالباتىاايلإلضاألتاااج

إل.إل(8)  مييعإلضالسواخق

 

 .350-349ص:إلالةعيممإل,إلالةا وإل(1)

 .420الساةل:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ,إلصإل(2)

 .180،إلص3اعجاإلالبادا ،إلجإل(3)

 .431,414:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ,إلصالساةل(إل4)

 .419:إلالةعيمم,إلصالةا وإل(5)

ووإل143،إلص1وإلاالدخ ساااو:إلناجااا إلالة اااتي ،إلج36:إلحماااةيءإلجبااايلإلتهياااا ،إلصالسااااةو(6)
الةجاااااايضخ:إلتاااااايخ اإلالةستبصااااااا،إلوإلاباااااانإل102-101الةىدماااااال:إلح ساااااانإلالتىيماااااا ا،إلص

 .33،إل25ص

 .46:إلحمةيءإلجبيلإلتهيا ،إلصالساةوإل(7)

،إل321،إلص2وإلالساةهود :إلضفايءإلالوفاي،إلج36-35:إلحمةيءإلجبايلإلتهياا ،إلصالساةل(إلإل8)
359. 
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فىاادإلزخعإلإلالةجيز اا ،ااانإلالىااالإلإلالعدياادإلاااااخعإلالخااو إلفاالإلإلانت ااالإلإلكةااي
إل اا لمإلااتاادلإلاااااخعإلالخااو إلفاالإل ا اا إلإلالسااواخق  ،عاااوإلن ااي إلضامااهإلفاالإل ا اا إل

إل.إل(1)ت ةيء

 ااالإلالةجاايزإلباخاعاا إلحنااواعإلاختالاا إلااانإلالبىااولإلضالخ اااضالإلإلضجاايدلإل
ضالىثاايءإلضاللاااااإلضاللجاالإلضالثااواإلضالبيذنجااي إلضالجاااخإلضاللجاالإلضالبصاالإلإلكيلخ اايخ

ضفااو إلجباالإلنه ااي إلأاايلىافإلااانإلإل،(2)أىا اا إلياساالإلأاايلىافإلااانإليعبااهإلعفليناابإلتاااخإل
ضفلإلاااخعإل ولإلاك إلاعهيإلعاف ،إليىولإلالةىدمال:إل"عافا إل ا ا إلفسهايإلإلإل(3)الةديع 

.إلضزخعااااواإلأعاااا إلاألئااااجيخإلالتاااالإل ااااي إللهاااايإلعاااادمإل(4)اااااااخعإلضخ اااااإلضا اااايأا"
اثااال:إلاألئاااجيخإلذالإلالصاااةوتإلإلالتاااداض ،الصاااعيع إلحضإلإلفااالاماااتعةياللإلماااواءإل

إل.إل(6)ضالىاظإلإل،(5)ضاأللبي ،إل يلةىل

 

,إل1وإلالبكاااااا :إلاعجااااااإلاااااايإلاماااااتعجا,ج35،409:إلحماااااةيءإلجبااااايلإلتهياااااا ,إلصالسااااااةل(إل1)
 .100ص

-398وإلالساااةل:إلحمااةيءإلجباايلإلتهيااا ,إلص440ص:إلصاال إلجا ااامإلالعاااف،إلالهةاادانلإل(2)
403. 

 .316وإلالهةدانل:إلصل إلجا امإلالعاف،إلص9الةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصا،إلصإلابنإل(3)

وإل866,إلص3وإلالبكاااااا :إلاعجااااااإلاااااايإلاماااااتعجا,ج77الةىدمااااال:إلح سااااانإلالتىيمااااا ا,إلصإل(4)
 .1099,إلص3السةهودل:إلضفيءإلالوفي،إلج

:إلالصةغإلال  إليوضهإلفلإلالدضاء،إليةسلإللونعإليلاوإلالاخ ا ،إلضجاويةاإلئاجامإلالادضا،إلالةىلإلإل(5)
ضجااااوإلت اااابعإلالعخاااالإلااااانإلجهاااا إلالخااااوصإلضالا اااا .إلاباااانإلالةجاااايضخ:إلتاااايخ اإلالةستبصااااا،إل

 .209إل-258،إلص11،إلج330،إلص1هيي إلاألخف،إلجوإلالعو ا :إلن265ص

ُيستخداإلضخ عإلفلإلدأي عإلالجاود،إلضصةغعإلُيستعةلإلفالإلصاعيع إلالةااكابوإللسادإلالثىاوفإلإلإل(6)
الةا اابإللةعااهإلدخاااولإلالةاايءإليل ااعإلائااتهالإلأاااعإلالعىساا إل سااثإلُيجااابإلاعهااايإلإلحخ اايفبااسنإل

== 
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.إل(1)باخاعااااا إلحئاااااجيخإلالةعااااايءإلفاخعااااابإلباااااواد إلنخاااااا ،إلض عباااااهإلضاعتعاااااوا
.إل(2)دا ضائتهالإلالةسع إلض ااجيإلباخاع إل ابإلالباي إلضاعهايإلُيةةالإليلاوإلجة اهإلالباا

.إل ااا لمإلزخعإل(3)ضزخعاااواإلالعااااااإلضالخاااااإلفااالإلاع ىااا إلجبااايلإل اااديإل اااافإلالبة اااه
ل،إلخيصااا إلاع ىااا إل فو ااالإل اااا إلالةجااايزإلالعديااادإلاااانإلاألزجااايخإل يلا اااي سنإلضاللاااُ
ال اااايئأل،إلضالتاااالإلائااااتهالإلاعاااا إلالىااااداإلباخاعاااا إلاألزجاااايخإلضالا ااااي سنإلضالاعلاااااا إل

إل.(4)ضال يمةسنإلض ساجي

 

== 

،إلالبكا :إلاعجاإلايإلاماتعجاإل.32.إلابنإلالةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصا،إلصالىاظإليلوإلاك 
 .788إل-787،إلص3ج

إلضجال.إل98:إلح سنإلالتىيما ا،إلصلووإلالةىدم440العاف،إلصإلإلام:إلصل إلالجا الهةدانل(1)
اانإلئااجساالإلالا عاا ،إلضلاجاجاايإلخائةاا إلع ااام،إليساتخداإلضخ هاايإلأعاادإلال ةاانإلضالةعيلجاا إلفاالإل

 صبغإلالىداسنإلضالللسنإلباو إلح ةا،إلض ستخداإل  عإلحنواعإلانإلالعىوةإللاتا سن.إل

.إلضالبااي :إل باا إلحكباااإلاااانإل81وإلاباانإلاللة ااع:إلالباااادا ،إلص215:إلالبااادا ،إلصال عىااو لإل(2)
فاالإلصااعيع إلال سااوفإلإلياادخلبعااوإلدجعاال،إلالةةااص،إليةساالإللونااعإليلااوإلالب اايض،إلضلااعإللاابإلل

 ضُ ستخداإلأل ااضإلعوج  

 .359،إلص2جإلوفي،:إلضفيءإلالالسةهود إل(3)

.إلض اادإلاعتاايدلإلاصاااإلالةةاضماا إلعبااااإل24،إل9الةجاايضخ:إلتاايخ اإلالةستبصااا،إلصإلاباانإل(4)
الةبوفإلضالغولإلدضخ يمإللبودإلالةجيز،إلض ينبإلالةيج إلإلانإلتيخ خهيإلال و لإليخميلإلالةسام

ت اتدإللةثاالإلجاا لإلالةسااامإلفالإلاواماااإلالىةاا إلضالجاادف،إلفىادإلضصااألإلالةىدماالإلاصاااإلأأنهااي:إل
إلاألنهاااايخ،إلض خسااتااااعإل تعةاااااإلالةجاااايز،إلض أجاااااعإلياااابه إلاوماااااإل"قباااا إلاالمااااوا،إلضنهااااالإلحجاااالا

...،...إلضالةجااايزإلااااهإلحجاهااايإلع يلاااع ض ينااابإل يفاااا إلالةااا إلتةةااالإلح ةااايلإلالىةااا إلإل،"الةااايجا
وإلالجا اا :إلدخخإل195إل-193ح سانإلالتىيما ا,إلصإلإل".ضال عساإلضالد س إلضميئاإلالةبوف

 .764،إلصإل1اللاائد،إلج
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 ( الرعي: 2
اهعااا إلالاعااال،إلض ااادإلانت اااالإلإلةجااايزالعديااادإلاااانإلحجااايللإل اااالإلالإلاااااتهن

األخاضااالإلالةخصصااا إللااعااالإلفااالإلالعديااادإلاااانإلاعااايق إلالةجااايز،إلاااانإلحجةهااايإل
و:إل ةااَ والة  ةااَ وإلضااا  إل،(1)الا اا مإل ة  ةااَ ضالتاالإلضصاالبإلأأنهااي:إل)اغبوقاا إلإل،(2)ض  

َةوإلالعة ه،إلضجوإلااعوإليةتيزإلأخصاوإلإلإل،(3")أيلة اإلض ثسامإلالع ب( حخضاعإلإل  ض  
إل.إل(4)ااعيلإلضقسبإل يجعإلضضفامإلا

إلضاألضديا إليلفلإلضا يلإلالةجايزإلباسنإلالجباإلاوائسهاخعلإلاألعاافإلإلإلكةي
.إل(5)التلإلتعببإلفسهيإلال جساالإلضاألع يف،إلخيص إلفلإلفصولإلتسي  إلاألا ايخ

اع ىااا إلالساااوخاق  إلجعاااوفإلئاااا إلالةديعااا إلانت اااالإلأعااا إلالةااعااالإللبعاااوإلإلضفااال
ماااا اوإليذإلائاااتهالإلجااا لإلالىبساااا إلبتةالهااايإل  عاااي إل بساااامإلاااانإلاأل عاااياإلضالةااايعا،إل

 

لإلالةايج،إلخا ابإلالا  مإلانإل الإلالةديعا ،إلعااوإلال ا ا إلالةاؤد إللةكا ،إلضجالإلاانإلاعايزإلإلإل(1)
فالإلقا ا إلإلاعاالح إل ينبإلح سانإلإلداإلنت ج إل يخالإلالىااا  ،إلأع931جا/319فلإلمع إلإل

وإلالبغاااداد :إلاااصااادإلاالقاااوع،إل24،إلص3اكااا .إلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلجإل
 .428،إلص1ج

ضاااا  إل ا ااا إلعاااياامإلاااانإلحعةااايلإلالةديعااا إلفااالإلقا ااا إلاكااا ،إلض عاااالإلأاااعإل ااايجإلالبصاااام،إلإل(2)
,إلالبكااا :إلاعجاااإلااايإلامااتعجا،إلض  ااا  إلبواااإلاي جاايإلعاا فإلقسااب،إلمااةلإلالةةااوإلأيمااةهي

وإلاللساضزنأاايد :إلالةغاايناإل457،إلص3وإليااي ولإلالةةااو :اعجاإلالبااادا ،ج859،إلص3ج
 .229وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إلص120،228الة يأ ،إلص

 .595:إلالةعيمم،إلصلةا لاإل(3)

جوإلبداي إلالعىس ،إلاوضهإل افإلالةديع إلُيىيلإللع:إلنة هإلالخ  ةيل،إلضالخ ا ة :إلإلإلالعة ه(إلإل4)
يإلخصااابميإل ثسااااإلالع اااب.إل :إلالبكاااا إلالعبااايلإلالعااايعاإلاألخ ااااإلالغااا ،إلضالعة اااهإل اااي إلااتعااام

 .218،إلصإل3وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إلج1324،إلص4اعجاإلايإلامتعجا،إلج

 .26الةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصا،إلصإلابنإل(5)
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 يناااابإلجعاااايكإلإل ةااااي.إل(1)التاااالإل يناااابإلتاعااااوإلأيلساااالوتإلال اااااق  إللجباااايلإلالةجاااايز
جباالإلاع اا إلذضإلإلضجااوإل،إلهاسااي يلإل بسااامإلااانإلالةااعاالإلأجباالإلخضااولإل ااافإليعباا

 تااوإلمااي لإلإلضتةتاادإلض ااالإلإل فاالإلجاا لإلالةع ىاا إلدياايخإلجهسعااإلضتىااهحضدياا ,إلضإلإلئااعيفإل
إلح صاوالبةاوإلضجلإلاسي يلإلضامع إلفلإلاعايق إليعباهإلجايدلإلأايلةااعل،إلض ادإل

تىااافإلااانإلماابعةيئ إلإلفوجاادجياالصاا خا إلبسااولإلالباادضانإلقبيئاالإلجهسعاا إلض اااو,إل
أاايلاعل،إل سااثإلُعافاابإلإلعةاالإلاللثساااإلااانإلمااكي إلال اايئألإلض ااجاايإل ةااي,إل(2)بساابإل

إل.(3)ضتا   إلالةوائلإلفسهيإلالةادجامثامإلاااعسهيإلال يئألإلأك

إلخبااااامفاااالإلتا  اااا إلاالباااال,إليذإل ااااي إللهاااااإلإلال ااااولوالساااادإلإلجاااايزالةإلضلباااادض
باعييتهاااي،إلتاسهااايإلاأل عاااياإلضالةااايعا،إلض ااادإلاخاااتصإلبهااايإلحجااالإلالة ااااإلضحصاااةيفإل

الم ةيإلحجلإلالىالإلضالواد ،إل توإل دلإلحكثاإلحاوالإلحجلإلالةجيزوإليذإلإلإل،الةااعل
ُتا اوإلضُ ساتليدإلاانإللةواهايإلضصاوفهيإلضحلبينهايإلإلإل ساثإلكي إلجالإلاعتةايدجاإلعاسهاي,إلإل
إل.إل(5).إل ةيإلاعتعوإلاألجيللإلحي يمإلبتا   إلاألأىيخ(4)  صعهإلاععإلالسةنإلضاأل  

 

 .79:إلح سنإلالتىيم ا,إلصالةىدمل(إل1)

 .25الةةيلم,إلصإلاسيلمإل(2)

 .17,إلص1ابنإلالةجيضخ:إلتيخ اإلالةستبصا,إلجإل(3)

فااالإلتاااايخ اإلإلالةلصااالوإلجاااوادإلعاااال:إل483ص،إل4الةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلجإلياااي ولإل(4)
 .203،إلص1جإل،العاف

،إل2،وإلياااي ولإلالةةاااو :إلاعجااااإلالباااادا ،إلج105جا اااامإلالعااااف:إلصإلإلصااال الهةااادانل:إلإل(5)
 .102ص
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إل اال،الاإلحخاضاالإلالةجاايزإلاللثساااإلااانإلالعبيتاايلإلالاعو اا إلاعهااي:إلإلض ااولإل
ماَ ،إلالبىال،إلالَخةخاا،إلالَثةايا،إلالاااث،إل الغ ل،إلالُعثافإلالَا  يء،إلالَعاَف ،إلالعو 

إل.(1)الاُّخيال،إلالةع ل،إلال افيء،إلالةاال،إلض ساجي

 ( الصناعة:3

الصعيعيلإلالتلإلخاجبإلفالإل االإلالةجايزإلضالةعتةادمإلعااوإلاالنتايجإلإلإلان
الاخاعاااالوإلتصااااع هإلالا ساااابإلااااانإلالععااااب،إلفساااا  اإلاالصاااا خا إلح إلحكثاااااإليةاااايخإل

إل.(2)ال يئألإلالا سبإل
صااععواإلحنواعاايمإلاختالاا إلااانإلالا ااولإلمااواءإلالةسااتخدا إلفاالإلال عااياإلإلكةااي

ضجعااايكإلإل.(3)حضإلاالناايخمإل ا اابإلالا تااو إلضجااوإلحجودجاايإلخ اااإل اتااع،إلضز اابإلالسةسااا
ز ااولإلحخااالإلامااُتخدابإللمناايخمإلاثاالإلالى اااا إلالاا  إل ااي إلُيسااتخاجإلااانإلأعاا إل

إل.إل(4)األئجيخإل يلعاعاإلضاألبهل

 

 .473صإل،1جإلالبادا ،إلاعجاإلو419إل،71جبيلإلتهيا ،إلصإلحمةيء:إلالساةلإل(1)

 .24صإلإل،ضالةةيلمإلالةسيلم(إل2)

وإل320،إلص7وإلابااانإلاع اااوخ:إللساااي إلالعااااف،إلج39 و ااال:إلصاااوخمإلاألخض،إلصإلإلابااان(إل3)
ا(:إلتاايجإلالعاااضيإلااانإل1790جااا/إل1205باانإلاةةاادإلعباادإلالااازا إل)لإلإلاةةاادإل،إلالا سااد 

،إل373،إلص19جإل،جااااواجاإلالىااااياوي،إلداخإلالهداياااا إللاع اااااإلضالتوز ااااه،إلالىاااايجام،إلد.إلل.
 .334،إلص28ج

إلةاداإلا(:إلته يبإلالاغ ،إلتةىسا :إلاة980ه/370بنإلح ةدإلالهاض إل)لإلإلاةةدإلإلاألزجا ،إلإل(4)
،إل9جإل،،ا2001ه/إل1422داخإلي  ااايءإلالتااااااإلالعا ااال،إلبسااااضل،إل،1عاااوضإلااعاااب،إلط

اةةاد:إلتايخ اإلالعاافإلإلعااووإلاع لإل612،إلص2وإلالبكا :إلاعجاإلايإلامتعجا،إلج6ص
 .185صإل،ا2003جا/إل1423،إلداخإلالةعهل،إلبساضل،إل1اال تصيد إل بلإلاالموا,إلط
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 ثسااإلاانإل االإلالةجايزإلعااوإلاالماتليدمإلاعهايإلإلإلفالإلإلتوفاإلالعخسلإلإلضميعدإل
.إل ةايإلاااتهنإلالعديادإل(1)فلإلصعيع إلأع إلاألدضالإلالاخاع ا إلضالةعال ا إلالةختالا 

األ صااااي ،إلفىاااادإلاتخاااا ضاإلااااانإلح صااااي إلأعاااا إلاااااعهاإل افاااا إلاال ت اااايفإلضجاااااإل
األئااااجيخإلاصاااادخامإللااناااايدإلالاااا  إليىاااادتإلاعااااعإلالعاااايخ،إلضااااانإلذلاااامإلئااااجاتيإلالةااااا إل

ذالإلالعلها إلإلأعا إلاألئاجيخإلإلاانإلإلالةسايض محعوادإلإلإلإلامتخاجواإلإلحي يمإل.إلإل(2)ضالعليخ
إل.إل(3)ضالسواي إلاألخاكئجاإلإلاثلال سب إل

أعااا إلالةاااوادإل عىاااي ساإلقب ااا إلضعوج ااا إلاثااالإلنبااايلإلالساااعيإلإلضاماااتخداوا
إل.(4)اكا 

امااااتخاجواإلأعاااا إلاألئااااجيخإلضالعبيتاااايلإلالةااااوادإلالوزااااا إللدأي اااا إلإلكةااااي
.إليذإلاااااتهنإلالعديااادإلاااانإلحجااايللإلالىاااالإل(5)اااانإلالعبيتااايلإلإلض ساااالالجااااود،إل ااايلىاظإل

ض ادإلتا االإلتاامإلالةافا إلفالإلال ايئأل،إل تاوإلضصالبإلإلإل،(6)صعع إلدأي ا إلالجااودإل

 

فاالإلاعافاا إلاأل اايل ا،إلإلاا(:إلح ساانإلالتىيماا 998جااا/388باانإلح ةاادإل)لإلاةةاادإل،إلالةىدماال(1)
 .42،إلص12وإلابنإلاع وخ:إللسي إلالعاف،إلج105صإل،بساضل،إلد.لإلصيدخ،داخإل

 .389،إلص2يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلجإل(2)

وإل836،إلص3امااااتعجا،جإليوإلضاعجاااااإلااااا378،إلص1لابكااااا :إلالةساااايلمإلضالةةيلاااام،إلجإل(3)
 .إل122،إلصإل4يي ولإلالةةو :إلاعجاإلالبادا ،إلج

 .98التىيم ا،إلصإلإلح سن:إلالةىدملإل(4)

الةجااااايضخ:إلتااااايخ اإلالةستبصاااااا،إلإلابااااانوإل787،إلص3البكاااااا :إلاعجااااااإلاااااايإلاماااااتعجا،إلجإل(5)
 .32ص

:إلدأي اا إلالجااااودإلضتجيختهاايإلععااادإلفااايخض إلإلح ةاادوإل31:إلحماااةيءإلجباايلإلتهياااا ،إلصالساااةو(إل6)
إل،،ا(1976،إلالا اايض،إل10،إلي8ضإل7العااافإلفاالإلاسااتهلإلاالمااوا،إل)اجااا إلالعاااف،إلج

 .540ص
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ضللثامإلاداأغهيإلفىدإلذ اإلأع إلالجغااافسسنإلح إلخائةا إلا ايلإلإلإل،(1)إلإلدإلالدأيتباإلإليأأنه
.إلض ىااااولإلالهةاااادانلإلععهاااايإل(2)الةااااداأغإل يناااابإلتصاااااعإلال سااااوخإلاتااااوإلاااااالإلبهااااي

إل.إل(3)"ال يئألإلبادإلالدأيتإليدأغإلبهيإلاألجبإلال يئ   ،إلضفسهيإلاألدياإلالةا  إلضالثىسل"
دأااايتإلاألديااااإلبهااايإلأىولاااع:إل"إلض ااادأغإلبهااايإلاألديااااإلإلالةجااايضخابااانإلإلضضصاااأل

إلالةجاايضخمحي اايمإلااااتهنإلأعاا إلحجاايللإلالىااالإلإل،(4)الةااا  إلالثىساالإلالةعاااضفإلبهااي"
لةكاا إلدأي اا إلالجاااود،إلض اادإلعافاابإلأجودتهااي،إل سااثإلتصاادخإليلااوإلاختاااألإلح اايل اإل

إل.(5)العيلاإلاالموال

عةااااواإلفااالإلأعااا إلالةاااافإلالةعتةااادمإلعااااوإلالتعااادينإلضالتصاااع ه،إلإلكةاااي
كيمااااااتخااجإلالةااااااوادإلالخااااااياإلااااااانإلالةعاااااايد إلضاعهااااااي:إلالاااااا جبإلضالل اااااا إلضالةدياااااادإل

اعاايد إلإلالإلالةسااتخاج إلااانإلالجباايلإلالتاالإلي ااتهاإلبهاايإلي ااا اإلالةجاايز،إلفىاادإلانت اا
أ ااااااا  ،إلاعهاااااايإلجباااااالإلإلالةجاااااايضخمالاااااا جبإلضالل اااااا إلفاااااالإلالجباااااايلإلضالةعاااااايق إل

نإل ساااَ ُن:إلامااااإل ا ااا إلباااسنإلال ةياااا إلض ةاااو.إليىاااولإل(6)اأَل   ساااَ إلياااي ولإلالةةاااو :إل"َح  
ذجاااب،...،إلض اااعإلإلعاااد األ سااان،...،إلبهااايإل صااانإلضاإل ضاااا  ،إليىااايلإللهااايإلاعااادإل

.إلضانت االإلالةعاي إلالع  سا إلحي ايمإلفالإل ااساب،إل"ضجالإلجبايلإلاانإل(7)اعد إلف ا "

 

 .79:إلح سنإلالتىيم ا،إلصالةىدملإل(1)

الةجاايضخ:إلتاايخ اإلالةستبصااا،إلإلاباانوإل10،إل9،إلص4الةةااو :إلاعجاااإلالبااادا ،إلجإليااي ول(إل2)
 .23ص

 .120جا امإلالعاف،إلصإلصل إل(3)

 .36الةجأضإلخ:إلتيخ اإلالةستبصا،إلصإلابنإل(4)

 .23الةستبصا،إلصإلتيخ اوإلابنإلالةجيضخ:إل120الهةدانل:إلصل إلجا امإلالعاف,إلصإل(5)

 .إل53:إلاألايكن،إلصإلالهةدانل(إل6)

 .إل112،إلص1البادا ،إلجإلاعجا:إلالةةو إلإليي ول(إل7)
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.إلض يلخا ا إلضجالإل(1)حخسا إل ةوإلضا  إلع  ة إل ثسامإلالىعاي ،إل  اعإلاعاد إلذجاب"
ضانت اإلاعاد إلالةديادإلإل،(2)ضا  إلأعإلاعد إليىيلإللعإلاعد إلخا  إلإلحخضإلاةيإليال

إل جاالإللصوأ إليايإلالةديدإلإلجبلإلض سةوإلأجسا ،إلدييخإلضجوفلإلإلالةديد،إلإلجبلفلإل"
 جااااإلإلتخاججبااايلإليعباااهإل اضاااولإل اااي إليساااإلضاااان.إل(3)إل"الةديااادإلإلاعاااد ألناااعإلإلحض

إل.(5)ض ى ه،إلض ةةلإليلوإلجة هإلالبودإلإل(4)الةسن

 ( التجارة:4
ضخيصاا إلتاامإلالوا عاا إلعاااوإلقااا إلالىوافاالإلإلزوحجاايللإل ااالإلالةجاايإلاايخي

ضانتعيةإلالةا  إلالتجيخ ا إلإلأيمتةااخجياهع إلالتجيخم،إلضحق ةبإلاألموا ،إلضتةسالإل
بهااايإلااااانإلب ااااهإلضئاااااء،إلخيصاااا إلتااااامإلالوا عاااا إلعااااوإلاة اااايلإلال ااااا ،إلضحجةهاااايإل
اة اايلإل وافاالإلالةجاا  ،إلفسااتاإلفاالإلجاا لإلاألمااوا إل ا اا إلالتباايدلإلالتجاايخ إلأةاايإل

للالإلماو ،إلض ا لمإلالةايخ نإلعااوإلإلإلالةجايضخ نإلإلالباواد ي إلالىالإلضحجالإلإليخداإلمك
اايإليااااهاإلإلأ اااءإلالعاييقا إلج لإلالىالإلانإل جيجإلضزضاخ،إل سثإليىواإلجؤالءإل

ااانإلالسااو إلض تةونااو إلاعهاايإلااايإليةتيجونااعإلااانإلماااهإل  ائ اا إل اايلةبوفإلضالتةااوخإل
إل.إل(6)ضالاةواإلضالسةن،إلض ساجيإلانإلماهإليةتيجو إليلسهي

 

 .295،إلصإل2البادا ،إلجإلاعجا:إلالةةو إلإليي ول(إل1)

 .24،إلص3البادا ،جإلاعجا:إلالةةو إلإليي ول(إل2)

 .86نييخإلالبود،إلصإلإل:الىاض عل(إل3)

الةساااان:نوعإلااااانإلاأل جاااايخإلال ب ع اااا إلحضإلالصااااعيع  إليسااااتخداإلااااايدمإلنكااااا إللساااانإلإل جاااااإل(4)
 حقاافإلاألدضالإلالىيقع 

 .إل98التىيم اإلاإلص:إلإلح سن(إلالةىدمل:إل5)

ا(:إلمالاإلنيااع،إلتةىسا :إل1088جاا/إل481)لإلإلالةكا ااعسنإلإلحبوإل،:إلنيصاإلخساضان ا(إلإل6)
إلابانوإل122إل-121،إلصإلا1983،إلداخإلاللتيفإلالعا ال،إلبسااضل،إل3يةسوإلالخ يف،إلط

== 
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اعاياوتهاإلالتجيخ ا إلتاتاإلاانإلخاولإلالعةاولإلالعىديا إلالةتبيدلا إلإلض ينابإل
إلضنةوجي.إل،(3)ضالدضان إل،(2)ضالدخجاإلالل  إل،(1)كيلديعيخإلال جبإل

إل.إل(4) ي إلالب هإليتاإلحي يمإلبع ياإلالةىيي  إلكةي

 

== 

ا(:إلخ اا إلابانإلجبساا,إلداخإلصايدخ،إلبسااضل،إل1217جاا/614جبسا،إلاةةدإلبنإلح ةادإل)لإل
 .160،إلصإلا،إلضقبع إلداخإلالهول،إلبساضل1959

إلضاالديعيخ:إلعبيخمإلعنإل  ع إلذجب  إلدائا  إلال كلإلتإلإل(1) ا،ا إلاثىيالم إل4,25ح إلاايإليعايدلإلإل دم
العا  ا إلايضاسهيإلض يضااجي،إلضزاخمإلالثىيفا إلإلالعىاودانإلال جب.إلعبدإلالاا ةنإلفهةال:إلإلإلإلااا 

 .إل89صإل،ا1964ضاالخئيدإلالىوال،إلالىيجام،إل

:إلفيخماا  إلاعا اا ،إلض ساالإلحنهاايإلا ااتى إلااانإل اةاا إلدخاخةاا إلالسونين اا ،إلضالاادخجاإل  عاا إلالاادخجا(إل2)
،إلداخإل2ضالةواز نإلال اع  ،إلطإلالةكييسلااي.إلعالإلجةع :إل(إلجاإل2.975انإلالل  إلتا إل)
:إلالعىاودإلضاماتبدالإلالسايلويح ةادإلإلعالوإل9،إلصإلإلا2009جا/إل1430الاميل ،إلالىيجام،إل

  .52صإلإل،ا1985،إلاكتب إلاللوت،إلاللو ب،إل2العةول،إلط

.إلضان اااإل17:إليسااأضإل إلمااديإلالاادخجا.إلعااالإلجةعاا :إلالةكييساالإلضالةااواز ن،إلصإلالاادان (إل3)
وإل866،إلص3وإلالبكااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلج105التىيمااا ا،إلصإلإلح سااان:إلالةىدماال

 .176،إلص4جإل،اعجاإلالبادا 

إل،إل.إلالةىيي ااا إلب اااهإلمااااع إلأسااااع .إلالةةساااا إل87،إلص4العةاااا :إلاسااايلمإلاألأصااايخ،إلجإل(4)
ا(:إلئااةفإلالعاااواإلضدضاءإل ااواإلالعااافإلااانإلاللاااوا،إل1127جااا/573باانإلمااعسدإل)لإلن ااوا 

،إلداخإلالللااااإلالةعيصاااا،إلبسااااضل،إل1)تةىسااا :إل ساااسنإلبااانإلعبااادإلهللاإلالعةاااا إلضنخااااض ،ط
الخيخج ا إلإلو يتهايعةاإلالا اعل:إلاك إلضعإلح ةدوإل5701،إلص8،إلجإلإلا1999جاإل/1420

لاةوماااااوعيل،إلا،إلضقبعااااا :إلالاااااداخإلالعا  ااااا إل1981،إلالا ااااايض،إل1جاااااا"،إلط487إل-إل301"
 .164إل-163،إلصإلا2004الىيجام،إل
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الةكييسااالإلضالةاااواز نإلالتااالإلاماااُتخدابإلفااالإلحماااوا إل اااالإلالةجااايزإلإلضعااان
دإلإلإل،(1)الصيع:إلإلاعهيإلإلالةىدملفس  اإلإل ياالإلنساتعاضإلإلإلض  ةاي.إلإل(3)ضالةكاوكإلإل،(2)ضالةاُ

إلحجاإلج لإلاألموا :إل
مو إلضا  :إلُتعدإلضا  إلانإلحجاإلالةة يلإلالتجيخ  ،إل ساثإل ينابإلإلإل-

ااتىوإللاةيضاإلضالبيد ،إلفهلإل ا  إل بسامإلتجتةهإلفسهيإل وافالإلالةجايجإلضالتجايخ،إل
الىاايداسنإلااانإلالعاااا إلاااهإلااانإليلاادإليلسهاايإلااانإلالبااواد إلالةجااأضخمإللهااي،إلض كثاااإلبهاايإل

ن اااا  إلازدجاااالإلاعهاااايإلجاااا لإلإل اااا التجااايخوإللةاااايإلي اااهدلإلمااااو هيإلااااانإل ا ااا إلتجيخإل
فىادإلائاتهالإلأساو هيإلالجاياهإلإل،(4)الةة  إلللثامإلالىوافلإلالتجيخ  إلالتالإلتةااإلبهاي

 

إل1.05إليعاايدلحخ ااهإلحاااداد،إلضالةاادإلإليعاايدلخةساا إلحخقاايلإلضياااث،إلح إلااايإلإليسااأض إلإلالصاايعإل(1)
 ااااايإلااانإلالىةاا ،إلضتسااتخداإلفاالإل ساالإلالةبااوفإل يلةع اا إلإل812,5لتااا،إلح إلااايإليىاايخفإل

هللاإليةسااوإلالاجاانااال:إلإلضااا  وإلإل623ضال ااعساإلضالااا خمإلضالتةااوخ.إلحبوعبساااد:إلاألاااوال،إلصإل
"،إل1517إل-1250جاا/إل923إل-648حمعيخإلالةوادإلالغ ائ  إلأةك إلالةكاا إلخاولإلاللتاامإل"

جااا/إل1411جياعاا إلحاإلالىااال،إلاعهاادإلالبةااواإلالعاة اا إلضإ  اايءإلالتاااااإلاالمااوال،إلاكاا ،إل
 إل.25صإلا،1991

الُةد:إلض ىدخإلأةالءإل لالإلاالنساي إلالةعتادل،إلض ساأضإل إلخ اهإلصايع،إل ا ابإلالاستاا،إلض اا إلإلإل(2)
جااايم.إلضجوإلحصغاإلحنواعإلالةكييسلإلععادجاإلعااوإلاالقاو .إلعااوإلإلإل510انإلالىة إلتىا بيإلإل

 .إل19جةع :إلالةكييسلإلضالةواز سن،إلصإل

كايلإلأاعإل سااوجااا.إلض إل3.06انإلالىة إلايإلضزنعإلتىا بايمإلإلإلض سيض إلإلإل،الةكوكإلاة ييإل جواإلإل(3)
عبساااااااد،إلالىيمااااااااإلبااااااانإلماااااااواإل)لإلإلحباااااااوإلالهااااااااض ،الةباااااااوفإلضالتةااااااااإلضالا سااااااابإلضنةاااااااول.إل

إل-ا(:إل تيفإلاألاوال،إلتةىس :إلخاسلإلاةةادإلجاااي،إلداخإلالللاا،إلبسااضل،إلد839جا/224
 .إل24وإلعاوإلجةع :إلالةكييسلإلضالةواز سن،إلصإل626،إلصإلإلل

 الساا  :إلالة اايمإلاةةااد هللا عباادإل457،إلص3جإل،الةةااو :إلاعجاااإلالبااادا إليااي ولإل(4)
 ،إلاؤمس إلالاميل ،3ط األاو ، العصا فل ضالةجيز نجد فل ضاالجتةيع   اال تصيدي 

 .81صإل،إلا1983ه/إل1403ا.إلضقبع إلجياع إلالا يض،إل1982بساضل



 

 

 

1217 

الااا  إل اااي إلي ااااإل ثسااااامإلاااانإلالةوانساااب،إلضالتااالإلباغااابإلالع ااااال،إلفاااوإل ااااضإلح إل
إل.إل(1)العياامإلالسو إلفلإلج لإلإليخ  تع  إلالةا  إلالتج

فالإلاعتصاألإلقا ا إلاكا إل-ضجوإلماو إلعاياامإلأىا ا إلفسادإلإلإلمو إلَفسد:إلإل-
تع  إل  عإل ا  إلالب هإلضال اااء,إلض ساتعدإللاعإلالبادضإلاانإلمايكعلإلجا لإلإلإل-..إلاللوف 

الىااايداسنإلحضإلالعيئااادينإلاااانإلإلجااايجيب عونهااايإلعااااوإلالةإلالتااالإلالةع ىااا إلأةعتجااايتها
إل.(2)الة 

ماااو إلالساااواخق  :إلضجااالإلماااو إل بسااااإللتجااايخإلبعااالإلماااا اإلض لااادإليلسهااايإلإل-
"مو إلتأتسهيإلالتجايخإلاانإلاأل  ايخإللبعالإلإلإل،(3)لاب هإلضال ااءإلإلالةجيضخمإلإلالىا إلإلإلتجيخ

إل.إل(4)ئلء"إلما اإلخيص ،إلضلللإلانإلبعلإلما اإلفسهي
مو إلمو ى :إلمو إلعياام،إل ينبإلأىا  إلمو ى إل يعادمإليعباهإلالعخال،إلإلإل-

ض اااادإلي ااااا إلعاسهاااايإل"ماااااو إلاألمااااوا "وإلأسااااببإل ثاااااامإلالةتسااااو سنإلالاااا ينإل اااااينواإل
اللثسااااإلعااااوإلاالبااالإللاةصاااولإلعااااوإلا ت يجااايتهاإلالتااالإلياتيدضناااع،إل ساااثإلياااأتلإل

إل.(5)لعياإل يالإلسهاتلل
ماو إلضاد إلالىاال:إلض ىاهإلفالإلضماا إلالاواد إلفالإل ا ا إل ااتإل"العااو"،إلإل-إل

ضجااوانإلالةة اايلإلالتجيخ اا إلالةهةاا إلفاالإلئااةيلإلالةجاايزإلفليناابإلجاا لإلالةة اا إل

 

 .إل224،إلص3وإلالسةهود :إلضفيءإلالوفي،إلج595-594الةا ل:إلالةعيمم،إلصإل(1)

 .137وإلابنإلخاداذأ :إلالةسيلمإلضالةيلم،إلص306الةا و:إلالةعيمم،إلصإل(2)

 .235،إلصإل2السةهود :إلضفيءإلالوفي،إلجإلإل(3)

 .إل276،إلص3البادا ،إلجإلاعجا(إليي ولإلالةةو إل4)

،إل3اعجااااإلالباااادا ،إلجوإلياااي ولإلالةةاااو :إل767،إلص3البكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلجإل(5)
 .255،إلص4وإلالبود :إلاعجاإلاعيلاإلالةجيز،إلج286ص
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كثسامإلالىالإلضالعخسل،إلضتاتىلإلععادجيإلقا ا إلال اياإلأ ا ا إلالعااا إلالةتجها إلاانإل
تسااتىبلإلإلياللوفاا إليلااوإلجاا لإلالةديعاا .إلضتتاااضدإلاعهاايإلالىوافاالإلأيلةاايءإلضالةااؤ ،إلضفسهاا

الب يئهإلالواخدمإلانإلالعاا إلضال ياإلالتلإلتةةلإليلوإلحموا إلالةجيزإلض ساجيإلاانإل
إل.(1)الجهيلإلاألخالإل

فلاي إلفسهايإلإل  ،انإلحجاإلاة يلإلج لإلال اإلإلعدإلمو إلالجةل :إلالتلإلتإلإل-
ضتاتىلإلععدجيإلالىوافلإلإل،(2)حموا إلعياام،إلضنأيخإللا اف،إلضجلإلا ىيلإلحجلإلال يا

إل.إل(3)الىيدا إلانإلال ياإلضاصا،إلضالعاا ،إلل لمإل ي إللهيإلن يٌطإلتجيخٌ إلأيخزإل

مااو إلت ةاايء:إلتعاادإلت ةاايءإلااانإلحجاااإلالةة اايلإلالتجيخ اا إلالوا عاا إلعاااوإلإل-
العخسااال،إلض ينااابإلاةتااايخإلالبيديااا وإل ساااثإلقا ااا إل ااايجإلباااودإلال ااايا،إلضجااالإل ثساااامإل

لةواجها إل يجا إلإل(4)تجابإللهيإلالساهإلضالب يئهإلانإلحايكنإلالوفامإل يل ياإلض ساجاي
إل.لهيإلالةجيضخمالبواد إلإل

 بساااإلعاايااإليىااياإلفاالإلحيااا وإلحجاااإلالةة اايلإلإلو إلمااو إلحيااا :إلضجااوإلمااإل-
التجيخ اا إلأةكاااإلاو عهاايإلعاااوإلخحيإلالبةاااإلاأل ةاااإلااانإلجهاا إلال ااافإلال ااةيللإل

يز.إلضج لإلالةة  إل ينبإلتاتىالإلععادجيإل ثسااإلاانإلالىوافالإلالتجيخ ا إلالغا لإللاةج
ض وافاالإلالةجاايجإلض ساااجاإلااانإلالةساايفا نإلالىاايداسنإلااانإلال ااياإلضاصااا،إلضئااةيلإل

 

الةةاو :إلإلياي ولوإل83التىيما ا،إلصإلإلح سن:إلالةىدملوإل463الةا ل:إلالةعيمم،إلصإلإلإل(1)
 .321إل-320،إلص4اعجاإلالبادا ،إلج

،إل2وإلالبكاااااا :إلاعجااااااإلاااااايإلاماااااتعجا،إلج131ضالةةيلااااام،إلصإلالةسااااايلم(إلابااااانإلخاداز ااااا :إل2)
 .367ص

 .111وإلنيصاإلخساض:إلملاإلنياع،إلص558:إلالةعيمم،إلصالةا ل(إل3)

وإل329،إلص1وإلالبكاااا :إلاعجااااإلاااايإلاماااتعجا،إلج40ابااانإل و ااال:إلصاااوخمإلاألخض،إلصإل(4)
 .67،إلص2:إلاعجاإلالبادا ،إلج إليي ولإلالةةوإل
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.إلضاةيإليدلإلعاوإلحجة  إلج لإل(1)يفا ة يإلحضإلالعيئدينإلانإلالةجيزإلفلإلج اإلاالتجيل
ماي لإلإلوعااالةة  إلالتجيخ  إلايإلخضالإلال عىو لإلععدايإل ايل:إلينهايإلاديعا إلجاساا إل

البةاإلالةيل ،إلض هيإليجتةهإل يجإلال اياإلأةايجإلاصااإلضالةغااف،إلض هايإلالتجايخالإل
إل.(2)اللثسامإلضحجاهيإلحخوطإلانإلالعيي

مو إلأ نإلالعخسل:إلانإلالةة يلإلالتجيخ  إلفلإلج اإلالجينب،إل سثإلإلإل-
ذ اجااااايإلالةا اااالإلض ااااايلإلح إلبهااااايإل صااااااماإلضماااااو ميإلإللااااااخضع،يكثاااااإلفسهااااايإلالساااااكي إلضا

إل.إل(3)ضاعيزل

 الإلالةجيزإلحي يمإلمو إلخا ص،إلضجوإلماو إلع  ةا إلإلإلضانإلحموا إلإل-
إل(4)يجابااو إلالسهاايإلالغااعاإلضالتةاااإلضال عاايا يخإلااانإل االا .إلضمااو إلاللاايخع،إلضفسهاايإل"تجااا

إل.إل(7)إلأأ :إل"ل فإللخينهيإلن سا"إلالع سامضضصلبإلإل،(6)َحَا ضمو إلإل،(5)باد"

 

 .إل216،إلص1ايإلامتعجا،إلجإلعجا:إلاالبكا إل(إل1)

 .178ال عىو ل:إلالبادا ،إلصإلإل(2)

 .520:إلالةعيمم،إلصا لالةإل(3)

ا(:إلتةلااا إلالع ااايخإلفااالإل1355جاااا/756بااانإلعبااادإلهللاإلالااااواتلإل)لإلإلاةةااادإل،أ وقااا إلإلابااان(4)
،إلاؤمسا إلالامايل ،إل2 اائبإلاألاصيخ،إلضعجيئابإلاألماليخ،إلتةىسا :إلعاالإلالةعتصاا،إلط

،إل1جإل،إلجااااااا1417ا.إلضقبعاااااا إلحكيدية اااااا إلالةةالاااااا إلالةغا  اااااا ،إلالا اااااايط،إل1979بساااااااضل،
 .366ص

 .180،إلص3اعجاإلالبادا ،إلجإل(5)

ااانإل ااالإلالةديعاا .إلالبكااا :إلاعجاااإلااايإلإلضجاالحااا :إل ا اا إلجياعاا إل ثسااامإلالعخاالإلضالاااخع،إلإل(6)
 .190،إلص1امتعجا،إلج

 .83التىيم ا،إلصإلإلح سن:إلالةىدمل(إل7)
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تلنإلاألن   إلالسيأى إلال  اإلانإلزخاع إلضخعلإلحضإلصاعيع إلضتجايخمإلإلإلضلا
فسهيوإلبلإلنجدإلبسنإلق يلإلإلواجلإلالو سدمإلالتلإلايخمهيإلحجيللإل الإلالةجيزإلض اع

كتبإلالجغااافسسنإلخجايلإلباعاواإلفالإلالعااواإلال ااع  إلضالعا  ا ،إلضنسابواإليلاوإل اااجاإل
انلإلالتاالإليعتةااو إليلسهااي،إلااااعهاإلالةةااداإلاةةاادإلالصاااااخ ،إلفةااسنإلعااافإلالهةااادإل

دإلباانإلعبااادإلهللاإل ع إلُاَةةااَّ ُبإلي َل ااا  اَفإلالةديعاا ،إلُيع سااَ ،إل ااُ َااخ  ،إل اايل:إل"إلصااا  َااخ  أىا اا إلصاا 
إل.(1)الصااخ "

اللة عإلالةةداإلال يعاإلاةةادإلالساواخ ىل،إلفةاسنإلعاافإلياي ولإلإلإلضاعها
الةةو إلأيلسواخق  إل يل:إل"السواخق  :إلض دإلنسبإليلسهايإلالةةاديو إلحأايإلأكااإلاةةادإل

السواخ لإلالبكا إلض ي إلفىسهايإلئاا ليإلئايعاا،إلمايخإلابنإلعتس إلبنإلنجاإلبنإلح ةدإلإل
،إلخضلإلععااعإلحبومااعدإلئااسويإلااانإلئااعال،إل538يلااوإلخاامااي إلضااايلإلأ ااويإلمااع إل

إلاععإل ولع:

 .(2)يعةولإل يلةعيييإلضوااا...إليذاإلايإلتعةابإلأيللولإلعىيلهي"إلعاو

:إلإلإلضفل ا ج  ،إل ايال:إل"العاَ أايلُىاَفإلاانإلال ايئأل،إلإلضا ع إٌل ديثهةيإلعنإلالَعا ج 
إل.(3)عبدإلهللاإلبنإلُعةاإلبنإلُعثةي "إلمةعهيإلالعاجلإلال يعا،إلضاُيع َسُبإليلس

 

 .598:إلاألايكن،إلصالهةدانل(إل1)

 .إل276،إلص3جإل ،الةةو :إلاعجاإلالباداإليي ول(إل2)

 .98،إلص4البادا ،إلجإلاعجاالةةو :إلإليي ولوإل668:إلاألايكن،إلصإلالهةدانل(إل3)
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 اخلامتة 

إلهللاإل سعهي،،،،،،إلنسأل

 الدراسة لعدة نتائج، فيما يلي أهمها:  توصلت
الدخامااااا إلعااااانإلاااااادلإلاجتةاااااياإلالةجتةاااااهإلالةجااااايز إلأيلىا ااااا إلإل  ااااالبإلإل-

ضتخ   هااايإلضاكونيتهااايإلضقا ىااا إلبعيئهاااي.إلضالتااالإلاختالااابإلاااانإلاكاااي إليلاااوإلحخاااالإل
إلالبسو  .إلضاكونيتهي سبإلاو عهيإلالجغاافلإلضت يخ سهيإل

بسعبإلالدخاما إلح إلالععيصااإلالساكين  إلفالإلالةجتةاهإلالىااض :إلئاةابإلإلإل-
إل.لالالعافإلضجاإلاألكثا  ،إلياإلالا س إلضالةوإل

الدخاماا إلح إلالةجتةااهإلالىاااض إلفاالإلالةجاايزإلتةتااهإلأصااليلإلإلضااةبإلحضإلإل-
إلضاةساالإلجةسا ،إل يللااإلض سنإلال  يف إلضالتعيض إلضال جيع إلض ساجي.إل

حكدلإلالدخام إلعااوإلتعاوعإلاألن ا  إلالساكين  إللت اةلإل يفا إلالةعاي لإلإلإل-
ااانإلزخاعاا إلضخعاالإلضصااعيع إلضتجاايخم،إلض  اا إلااايخيإلالسااكي إلجاا لإلاألن اا  إلأةاايإل

إلاجتةعها.إلإلظاضفبسوتها،إلضإلإليتواف إلضاع  يلإل
إلا ايجاانإلحجااإلإلإلالةسوان  العبيت  إلضإلإلإلالصعيعيلإلإلإلح إلإلالدخام إلإلحظهالإلإلإل-

اعهااايإلالغ ائ ااا ،إلإليلإلصاااعيعإلعااادمالع ااايطإلالساااكينلإللىاااالإلاال اااا اوإل ساااثإل ياااابإل
إل.  ضالدأي

توصابإلالدخام إليلوإلتةساإلحماوا إل االإلالةجايز،إلخيصا إلالتالإلتىاهإلإلإل-
إلضانتعيةإلالةا  إلالتجيخ  إلبهي.عاوإلاة يلإلال ا إلضالىوافل،إلإل

ضعاوإلضوءإلالعتيئ إلالتالإلتوصاابإللهايإلالدخاما إلنوصاوإلأةا ادإلاجتةاياإلإل
أكتاابإلالجغاااافسسن،إللةاايإلتةو اا إلااانإلاعاوااايلوإلتيخ خ اا إلض  اايخ  ،إلتل ااألإللعاايإل
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الاثياإلعنإلخصيئصإلضاةساالإلالةجتةهإلالىاض إلل فإلفلإلالةجيزإلفى إلبلإلضفلإل
إلجة هإلح يل اإلالعيلاإلالعا لإلضاالموال.

 ااادإلإلحكاااو إللدخاماااتلإلجااا لإلالىباااول،إلضإلإليكتااابإلضحماااألإلهللاإلالع ااا اإلح إلإلاجااا إل
تلااااو إلذخاااااامإللاااالإلععاااادلإلإلوال،لةكتباااا إلالتاااايخ اإلاالمااااإلجدياااادإلُضفىاااابإلفاااالإلتىاااادياإل

إلمبةينع.

إل
إل

إل
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 املصادر واملراجع  فهرس 
ا(:إلتةلاا إلالع اايخإلفاالإل1355جااا/756أ وقاا ،إلاةةاادإلباانإلعباادإلهللاإلالاااواتلإل)لإلإلاباان .1

،إلاؤمس إلالاميل ،إلإل2 اائبإلاألاصيخ،إلضعجيئبإلاألمليخ،إلتةىس :إلعالإلالةعتصا،إلط
إلجا.1417ا.إلضقبع إلحكيدية  إلالةةال إلالةغا   ،إلالا يط،إل1979بساضل،

صاايدخ،إلا(:إلخ ااا إلاباانإلجبسااا,إلداخإل1217جااا/614جبسااا،إلاةةاادإلباانإلح ةاادإل)لإلإلاباان .2
 ا،إلضقبع إلداخإلالهول،إلبساضل.إل1959بساضل،إلإل

،،إللسااد ،إلا بعاا إل2األخض،إلطإلوخما(:إلصاا977ه/إل367 و اال،إلحبااوإلالىيماااإل)لإلإلاباان .3
 ا.1938با ل،إل

ا(:إلالةسيلمإلضالةةيلم،إلداخإل893جا/280خاداذأ ،إلعبسدإلهللاإلبنإلعبدإلهللاإل)لإلنةوإلإلابن .4
 ا.إل1889صيدخ،إلبساضل،إل

ا(:إلتاايخ اإلالةديعاا ،إلتةىساا :إلفهاا اإل875ه/262ئااب ،إلعةاااإلباانإلئاابعإلالعةسااا إل)لإلاباان .5
 جا.إل1410اةةدإلئاتول،إلداخإلالللا،إل

ا.(:إلاسايلمإل1348ه/749ف لإلهللاإلالعةال،إلئهيفإلالدينإلح ةدإلبانإليةساوإل)لإلإلابن .6
،إلالةجتةااهإلالثىاايفل،إل1األأصاايخإلفااوإلاةيلاامإلاألأصاايخ،إلتةىساا :إلعباادإلهللاإلالسااا ةل،إلط

 ا.2003ه/إل1424إلوظبو،حب

:إليااااااضلإلةىسااااا ا.(:إلالةعااااايخف،إلت889جاااااا/276 تسبااااا ،إلعبااااادإلهللاإلبااااانإلاساااااااإل)لإلابااااان .7
 ا.1992،إلالهسو إلالةصا  إلالعيا إللالتيف،إلالىيجام،إل2عكيئ ،إلط

ا(:إلتايخ اإلالةستبصاا،إلتصاة  إل1291ه/690يومألإلبانإليعىاوفإل)لإلإلالةجيضخ،إلإلابن .8
يف إل،إلاكتب إلالثى1،إلضقبع إلط1951ضضب :إلحضإلمكاإللوفغا ن،إلا بع ،إلبا ل،إللسد ،إل

إلا.إل1996الديع  ،إل

ا(:إللساااي إلالعااااف،إلداخإل1311جاااا/711اع اااوخ،إلحباااوإلالل ااالإلجةااايلإلالااادينإل)لإلإلابااان .9
 ا.1968صيدخ،إلبساضل،إل
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ا.(:إل تاايفإلاألاااوال،إلتةىساا :إل839جااا/224الهاااض إل)لإلإلواعبسااد،إلالىيماااإلباانإلمااإلحبااو .10
 ل.إل-خاسلإلاةةدإلجااي،إلداخإلالللا،إلبساضل،إلد

(:إل تايفإلالخاااج،إلتةىسا :إلي ساي إلا798جااا/182يوماأل،إليعىاوفإلبانإليبااا  اإل)لإلإلحبو .11
 ا.1985عبيي،إلداخإلال اض ،إلبساضل،إل

ا.ااا(:إلناجاا إلالة ااتي إلفاالإل1164ه/560اةةاادإلباانإلاةةاادإلباانإلعبادإلهللاإل)لإلاالدخ سال، .12
 اإلا1988ه/1409،إلعيلاإلاللتب،إلبساضل،إل1اختاا إلا،في ،إلط

اإلا(:إلتهاااا يبإلالاغاااا ،إلتةىساااا :إل980ه/370اةةاااادإلباااانإلح ةاااادإلالهاااااض إل)لإلاألزجااااا ، .13
 ا.2001ه/إل1422،إلداخإلي  يءإلالتاااإلالعا ل،إلبساضل،1اعب،إلطاةةدإلعوضإلا

ا(:إلالةساايلمإلضالةةيلاام،إللسااد ،إل1054جااا/346يباااا  اإلباانإلاةةاادإل)إللإلإلاالصاا خا ، .14
إلا.1961

ا(:إلبااودإلالعاااف،إلتةىساا :إل ةاادإل825جااا/210الةساانإلباانإلعباادإلهللاإل)لإلإلاألصاالهينل، .15
 ا.1968اع وخالإلداخإلال ةيا ،إلالا يض،إلإل،الجيماإلضصيل إلالعال

ا.(:إلالااجاإلفلإلاعاينلإل اةايلإل939جا/328بنإلالىيماإلبنإلاةةدإل)لإلإلاةةدإلإلاألنبيخ ، .16
جاااإل/إل1412،إلاؤمساا إلالاماايل ،إلبساااضل،إل1العاايي،إلتةىساا :إل اايتاإلصاايل إلال اايان،إلط

 ا.إل1992

ا(:إلاااصاااادإل1338جااااا/739الةااااؤانإلباااانإلعباااادإلالةاااا إلالةعبااااالإل)لإلعباااادإلالبغااااداد ، .17
 جا.1412إلل،االقوعإلعاوإلحمةيءإلاألاكع إلضالبىيع،إلداخإلالجسل،إلبساضإل

ا(:إلاعجااااإلاااايإل1094جاااا/487عبااادإلهللاإلبااانإلعبااادإلالعا ااااإلبااانإلاةةااادإل)لإلالبكاااا ، .18
للتااب،إل،إلعاايلاإلا3ا.إلضقبعاا إلط1945امااتعجاإلااانإلحمااةيءإلاألااايكنإلضالبىاايع،إلالىاايجام،إل

 ه.1403بساضل،إلإل

ضالع ااا،إلاكااا :إلإل بيعااا عاايت إلبااانإل سااث:إلعااااوإلقا اا إلالهجاااام،إلداخإلاكاا إللاإلالاابود ، .19
 ا.إل1980جاإل/إل1400،إلداخإلاك إللاع اإلضالتوز ه،إل1اعيلاإلاك إلالتيخ خ  إلضاأليا  ،إلط

،إلداخإلاكاا إللاع اااإلضالتوز ااه،إلاكاا ،إل1*اعجاااإلالةعاايلاإلالجغاا  اا إلفاالإلالسااسامإلالعبو اا ،إلط .20
 ا.1980جا/إل1400
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 ا.1984ه/إل1406اعجاإلاعيلاإلالةجيز،إلداخإلاك إللا بيع إلضالع ا،إلاك ،إلإل*إل .21

التاااا،إلإلسا ا.(:إلفتوتإلالبادا ،إللجعا إلتةى892جا/279ح ةدإلبنإليةسوإل)لإلإلإلإلالبوذخ ، .22
 ا.1983جا/إل1403،إلاكتب إلالهول،إلبساضل،إل1ط

 ااايتاإلعااااإلالااادينإلعبااادإلالع ااا اإلالخ ساااب:إلالة ااايمإلاال تصااايدي إلفااالإلالةجااايزإلإلالتة ةااال، .23
 ا.1997الاميل ،إلجياع إلجاة،إلاألخد ،إلخولإلفتامإل

تيخ خ اااا إلضجغاا  اااا "،إلاع ااااوخالإلداخإلال ةيااااا ،إلإلل ةااااد:إلبااااودإليعبااااغإل"لةةاااايإلالجيمااااا، .24
 ا.1972الا يض،إل

ا(:إلدخخإلاللاائااادإلالةع ةااا إلفااالإل16جاااا/ 10عبااادإلالىااايدخإلبااانإلاةةااادإل)لإل إلإلالجا اااا ، .25
عاا إلجااا.إلضقب1384حخباايخإلالةاايجإلضقا اا إلاكاا إلالةكاااا ،إلالة بعاا إلالسااا   ،إلالىاايجام،إل

ه/إل2،1429ا،إلضط1403/1983،إل1تةىساااااااا :إل ةااااااااادإلالجيماااااااااا،إلداخإلال ةياااااااااا ،إلط
 ا.2008

معدإلعبدإلهللا:إلاعجاإلاألاكع إلالواخدإلذ اجيإلفلإلصة  إلالبخيخ ،إلداخمإلالةاامإلإلإلالجعسدل، .26
 اإل1999جا/إل1419عبدإلالعا ا،إلالا يض،إل

جاا/إل1422إلساي ل،،إلداخإلال4عال:إلالةلصلإلفلإلتيخ اإلالعاف،إل بلإلاالموا،إلطإلإلإلجواد .27
إلا.2001

ا(:إلالصااةيتإلتاايجإلالاغاا إلضصااةيتإل1003جااا/393يمااةيعسلإلباانإل ةاايدإل)لإلالجااوجا ، .28
،إلداخإلالعااااااإللاةويااااسن،إلبساااااضل،إل4العا  اااا ،إلتةىساااا :إلح ةاااادإلعباااادإلالغلااااوخإلع اااايخ،إلط

 ا.1987/جا1407

ضاعاايلاإلإلقااا إلا(:إلالةعيماامإلضحااايكنإل898إله/285حبااوإليمااةي إليباااا  اإل)لإلإلالةا اال، .29
،إل3ا.إلضط1969جااإل/إل1389داخإلال ةيا ،إلإلإل-:إل ةدإلالجيما،إلالا يض الجا ام،إلتةىس

 ا.إل1973ه/1393

إلاأعاا ،صااوتإلَضنساالإلااايكسعا :إلالتىا اااإلالةباادئلإللةساا إلدخفإلز ساادمإل"الةا ااا إلالاإلإلالةاااوم، .30
 ا.1980جا/إل1400إل،4اجا إلحقول،إلع
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ا(:إلالاااااضضإلالةع اااايخإلفاااالإلخباااااإل1494ه/900اةةاااادإلعباااادإلالةااااععاإل)لإلالةةسااااا ، .31
 ا.1975ه/إل1395إلإلل،األ  يخ،إلتةىس :إلي سي إلعبيي،إلاكتب إللبعي ،إلبساضإل

ا(:إلئااةفإلالعاااواإلضدضاءإل ااواإلالعااافإل1127جااا/573ن ااوا إلباانإلمااعسدإل)لإلالةةسااا ، .32
،إلداخإلالللاإلالةعيصا،إل1انإلاللاوا،إل)تةىس :إل سسنإلبنإلعبدإلهللاإلالعةا إلضنخاض ،ط

 ا.1999جاإل/1420ساضل،إلإلب

،إلداخإلال ا عاا ،إلبساااضل،إل1اصاا لو:إلتاايخ اإلجا ااامإلالعااافإلضاهاادإلاالمااوا،إلطإلالاادأيت، .33
إلا.1963جا/1383

ا(:إلتاااايجإل1790جااااا/إل1205اةةاااادإلعباااادإلالااااازا إلالةسااااسعلإل)لإلإلناةةاااادإلبااااإلالا سااااد ، .34
 العاضيإلانإلجواجاإلالىياوي،إلداخإلالهداي إللاع اإلضالتوز ه،إلالىيجام،إلد.إلل.

ا(:إلالجبااايلإلضاألاكعااا إل1143جااا/538ماااإلاةةاااودإلباانإلعةااااض)لإلحباااوإلالىيإلالااخ ااا ، .35
جااإل1319ضالة يل،إلتةىس :إلح ةدإلعبادإلالتاواف،إلداخإلالل اسا إللاع ااإلضالتوز اه،إلالىايجام،إل

 ا.1999إل/

ضاااا  إلهللاإليةسااااو:إلحمااااعيخإلالةااااوادإلالغ ائ اااا إلأةكاااا إلالةكاااااا إلخااااولإلاللتااااامإلإلالاجااناااال، .36
بةواإلالعاة  إلضإ  يءإل"،إلجياع إلحاإلالىال،إلاعهدإلال1517إلإل-1250جا/إلإل923إلإل-648"

 ا1991جا/إل1411التاااإلاالموال،إلاك ،إل

،إلالا اايض،إل1جااا"،إلط487إل-إل301ضعو يتهاايإلالخيخج اا إل"إلكاا ح ةاادإلعةااا:إلاإلالا اعاال، .37
 ا.2004لاةوموعيل،إلالىيجام،إلإل  ا،إلضقبع :إلالداخإلالعا 1981

،إلاكتبااا إلاللاااوت،إلاللو اااب،إل2عاااالإلح ةاااد:إلالعىاااودإلضاماااتبدالإلالعةاااول،إلطإلالسااايلوي، .38
إلا.إل1985

،إلداخإلالللااإل1االماوا  إلفالإلال اا ،إلطإلماةةدإلجةايلإلالادين:إلتايخ اإلالة ايخإلإلإلماضخ، .39
 ا.1965الىيجام،إلإلضالع ا،العا لإللا بيع إل

ا(:إلحماةيءإلجباايلإلتهياا إلضماكينهيإلضااايإل888إل/ه275عااااإلباانإلاألصابهإل)لإلإلالسااةل، .40
الىااالإلضااايإلبعساابإلعاسهاايإلااانإلاألئااجيخإلضااايإلفسهاايإلااانإلالة اايل،إلتةىساا :إلعباادإلفسهاايإلااانإل
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ا،إلضقبعاااا إلداخإلاللتاااابإل1953ه/إل1373،إلالىاااايجام،إل1السااااواإلجاااايخض ،إلضنخاااااض ،إلط
 ا.1990ه/إل1410،إلبساضل،إل1العاة  ،إلط

ا(:إلضفاااااايإلالوفاااااايإلأأخباااااايخإلداخإل1505جااااااا/911عااااااالإلباااااانإلعباااااادإلهللاإل)لإلإلالسااااااةهود ، .41
 ةدإلالجكسعل،إلد.ل.اةإلإلاألاسنالةص لو،إلتةىس :إلاةةدإل

إلفااالإلضالةجااايزإلنجااادإلفااالإلضاالجتةيع ااا إلاال تصااايدي :إلالة ااايمإلاةةااادإلهللاإلعبااادإلالسااا  ، .42
ا.إلضقبعاا إلجياعاا إلالا اايض،إل1982بساااضل،إلاؤمساا إلالاماايل ،إل3طإلاألاااو ،إلالعصااا
 ا.1983ه/إل1403

اَّاف، .43 ،إلداخإلالىاااا،إل1اةةاادإلباانإلاةةاادإل ساان:إلالةعاايلاإلاأليسااامإلفاالإلالسااع إلضالسااسام،إلطإلئااُ
 جا.1411بساضل،إلإل

ا(:إلنخبا إلالادجاإل1424ه/إل727الا وم،إلئةفإلالادينإلاةةادإلبانإلحباوإلقيلابإل)لإلإلئ ا .44
 ا.إل1995جا/إل1416فوإلعجيئبإلالباإلضالبةا،إلداخإلصيدخ،إلبساضل،إل

داخإلالااتااابإلالجياع ااا ،إلالخا ج ااا إلباااسنإلاألاااافإلضالساااوا،إلإلالعةااايخمالعااايل،إلاةةاااد:إلإلعباااد .45
 ا.إل1985بساضل،إلإل

 ا.1976*إلالعةيخمإلضالعةاا إلفلإلالوقنإلالعا ل،إلداخإلالااتبإلالجياع  ،إلبساضل،إل .46

عبااادإلالعا ااااإليبااااا  ا:إلالة ااايمإلاال تصااايدي إلضاالجتةيع ااا إلفااالإلباااودإلإلقاااعع  ااا إلإلع  ااا ، .47
الةجاايزإلااانإلالىااا إلالثيلااثإل تااوإلاعتصااألإلالىااا إلالساايديإلالهجااا ،إلخماايل إلد تااوخال،إل

 ا.1995جا/إل1415ىيجام،إل ا  إلا،داف،إل ساإلالتيخ ا،إلجياع إلال

جاااا/إل1430الىااايجام،إلإل ،،إلداخإلالامااايل2ال ااااع  ،إلطإلالةاااواز نجةعااا :إلالةكييسااالإلضإلإلعاااال .48
 ا2009

التىاسديااا إلأااايلوقنإلالعا ااالإل"دخامااا إلت ب ة ااا إلعااااوإلإلالعةااايخماةةااادإلعبااادإلالساااة ه:إلإلعساااد، .49
ت اااوخإلضا،فاااي ،إلجياعااا إلالعةااايخمإلال ةع ااا ",إلالةاااؤتةاإلالعااايلةلإل اااولإلالعةااايخمإلال ةع ااا :إلال

 ا.1991عد إلضاع ة إلالسونسكو,إل

ح ةاااد:إلدأي ااا إلالجااااودإلضتجيختهااايإلععااادإلالعاااافإلفااالإلاساااتهلإلاالماااوا،إلاجاااا إلإلفااايخض ، .50
 ا.1976إل،،إلالا يض10،إلي8ضإل7العاف،إلج
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البااادإلالةااااا،إلإلباايخا(:إلئااليءإلالغاااااإلأأخ1428ه/إل832اةةاادإلباانإلح ةاادإل)لإلالليماال، .51
ا،إل1985ه/إل1405تيفإلالعا ل،إلبساضل،إل،إلداخإلالل1تةىس :إلعبدإلالسواإلتداا ،إلط

 ا.2000جا/1421،إلداخإلاللتبإلالعاة  ،إلبساضل،إل1ضقبع إلط

ا.(:إلالعااسن،إلتةىساا :إلاهااد إل786جااا/170الخاساالإلباانإلح ةاادإلباانإلعةاااض)لإلاللااجسااد ، .52
 ل.إلإل-يباا  اإلالسيااائل،إلداخإلضاكتب إلالهول،إلبساضل،إلدإلةخاضال،ال

ضاااااجي،إلضزاخمإلالثىيفاااا إلضاالخئاااايدإلعباااادإلالااااا ةن:إلالعىااااودإلالعا  اااا إلايضااااسهيإلض يإلفهةاااال، .53
 ا.1964الىوال،إلالىيجام،إل

ا.(:إلالةغايناإلالة يأا إل1414ه/817اجادإلالادينإلاةةادإلبانإليعىاوفإل)لإلإلاللساضزنأيدل، .54
،إلداخإلال ةياااااا إللابةاااااثإلضالتاجةااااا ،إل1فااااالإلاعااااايلاإلقيأااااا ،إلتةىسااااا :إل ةااااادإلالجيماااااا،إلط

ا.ضقبعااااا إلاا ااااااإلأةاااااواإلضدخامااااايلإلالةديعااااا إلالةعاااااوخم،إل1969جاااااا/إل1389الا ااااايض،إل
 جا.1423

ا.(:إلنياايخإلالاابودإلضحخباايخإل1283جااا/682ز ا اايإلباانإلاةةاادإلباانإلاةةااودإل)لإلالىاض عاال، .55
 ا.1960العبيد،إلداخإلصيدخ،إلبساضل،إل

ا.(:إلصااااب إلاألع ااااوإلفاااالإل1418جااااا/821ح ةاااادإلباااانإلعااااالإلاللااااااخ إل)لإلالىاى ااااعد ، .56
صعيع إلاالن يء،إلداخإلاللتبإلالعاة  ،إلبساضل،إلضالةؤمس إلالةصا  إللا بيع ،إلالىيجام،إل

 د.إلل.

فااالإل اائااابإلالتعا ااالإلإلناااواخجاااا(:إلاجةاااهإلأةااايخإلاأل986اةةااادإلقااايجاإل)الإلإلاللجااتااال، .57
جاااااااإل1387،إلا بعاااااا إلاجااااااافإلدائااااااامإلالةعاااااايخفإلالعثةين اااااا ،إل3ضل اااااايئألإلاألخباااااايخ،إلط

 ا.إل1967/

،إلداخإلالةعهااال،إل1عااااوإلاةةاااد:إلتااايخ اإلالعاااافإلاال تصااايد إل بااالإلاالماااوا,إلطإلاع ااال، .58
 ا.2003جا/إل1423بساضل،إلإل

،إل7الةاا إلالةصااا إلضال اايال،إلاجااا إلحقااول،إلعإلإل:إلا اااضعإلدخفوحخاض إلعاسااإلالةغااعا، .59
إلا.1983جا/إل1403
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ا(:إلح سانإلالتىيما اإلفالإلاعافا إلاأل اايل ا،إل998جااا/388اةةادإلبانإلح ةادإل)لإلالةىدمال، .60
 داخإلصيدخ،إلبساضل،إلد.ل.

اةةودإلمعسدإليباا  ا:إلالة يمإلالاخاع  إلفالإلالةجايزإلفالإلالىاا إلاألضلإلالهجاا ,إلإلإلاومو، .61
 ا.1996ا  إلالدخاميلإلالعا ي،إلعةي ،إلخميل إلايجستساإل,إلالجياع إلاألخدن  ,إل 

ا(:إلمالاإلنيااع،إلتةىسا :إليةساوإل1088جاا/إل481خساض,إلحبوإلاعسنإلالةك اإل)لإلإلإلإلنيصا .62
 ا.1983،إلداخإلاللتيفإلالعا ل،إلبساضل،إل3الخ يف،إلط

ا(:إلنهيياا إلاألخفإلفاالإل1332جااا/733ح ةاادإلباانإلعباادإلالوجاايفإلباانإلاةةاادإل)لإلإلالعااو ا ، .63
 ا.1926فعو إلاألدف،إلداخإلاللتبإلالةصا  ،إل

ا(:إلصاال إلجا ااامإلالعاااف،إل945جااا/334الةساانإلباانإلح ةاادإلباانإليعىااوف)لإلإلدانل،الهةاا .64
ا،إلضقبع إلتةىسا :إلاةةادإلبانإلعاالإلاألكاوعإلالةاوالل،إلداخإل1884ا بع إلبا ل،إللسد ،إلإل

 ا.1974جا/إل1394ال ةيا ،إلالا يض،إل

األمااااةيءإلضاألااااايكنإلفااااوإلالةةالاااا إلإلوع الةسااااي  إلالجسولوج اااا إلالسااااعودي :إلاومااااإلجسواااا  .65
 ا.إل2003جا/1424عبدإلالعا ا،إلإل،إلداخمإلالةام1السعودي ،إلط

جاونف،إلإلايخماد ا(:إلالةغايز ،إل)تةىسا :إل822جاا/207اةةدإلبنإلعةاإل)لإلإلإلإلالوا د ، .66
 د.إلل.إلإلبساضل،داخإلاألعاةل،إل

ا(:إلاعجااإلالباادا ،إل1229جا/إل626عبدإلهللاإليي ولإلالةةو إل)لإلإلإلحبوالةةو ،إلإلإلإليي ول .67
إلل.إل-داخإلصيدخ،إلبساضل،إلد

داخإلاللتابإلالعاة اا ،إلإل ،ا(:إلالباادا905جاا/292ح ةادإلبانإليماةي إل)لإلأعادإلإلال عىاو ل، .68
 جا.إل1422بساضل،إلإل
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