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حرف وصناعات المحاصيل الزراعية والنباتية في شبه الجزيرة
العربية حتى نهاية عصر الرسالة
دعاء حسين عبيد جفال
نضال مؤيد مال للا
جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /قسم التاريخ
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الملخص
يهدف هذا البحث للتعرف على حرف وصناعات المحاصيل الزراعية في شبب الززيبر
العربية حتى نهاية عصر الرسالة والتي كان لها اثر واضح ومهم في حيا سكان شبب الززيبر
العربية حيث تكون هذه الحرف والصناعات مختلفة منها غذائية صناعة الخبز والتعبرف كبذل
على انواع الخبز التي كانت موزود في ذل الوقت وكذل استعماالت التمر الغذائية وباالضافة
الى صناعة الخمور وصناعة الزيوت والتطرق كذل الى الصناعات الخشبية (النزار ) وكبذل
التعرف على االدوات التي يستعملها النزارون في هذه الحرفة المهمة والتعرف علبى االخشبا
واسببتعماالتها المتعببدد فببي العديببد مببن المزبباالت المهمببة سببوام فببي السببلم او الحببر وكببذل
استخدامات المساوي التي أصبح لها شأن كبير منذ مزيم االسالم ،وصبناعة السبفن واالسبلحة
والزناد ،وكذل التطرق الى مقاعد وادوات منزلية لحفظ المواد وادوات الزينة التي كانت النسام
تستعملها في ذل الوقت وهي مصنو عة من الخش وادوات اللع  ،وااللياف والعيدان ،وكذل
التعرف على العمار (البنام) الذي كان متوازد في مناطق شب الززير العربية حيث ان طريقة
البنام تختلف ،والتعرف على الصناعات منها صناعة النسبي والخياطبة وكبذل المبواد الغذائيبة
النباتيببة المسببتعملة للدباغببة ،واسببتعماالت الحنببام والصببما ،واسببتخدامات االصببباي النباتيببة،
وصناعة العطور (التطي ) والعلف ،والنخيل واستخدامات  ،وكذل التعرف علبى تزبار المبواد
المصنعة في شب الززير العربية وتشمل داخلية وخارزية.
الكلمات المفتاحية :صناعة الخبز  - Bakingاستعماالت التمر الغذائية Dates nutritional
- usesصناعة الخمور- The liquor industryالصناعات الخشبية (النزار ) Wood
 -)industries (carpentryاستخدامات االصباي النباتية .Uses of vegetable
dyes
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Summary
This research aims to identify the crafts and industries of
agricultural crops in the Arabian Peninsula until the end of the era of the
message, which had a clear and important impact on the lives of the
inhabitants of the Arabian Peninsula, where these crafts and industries are
different, including food and bread making, as well as the types of bread
that existed at that time. As well as the uses of food dates, in addition to
the manufacture of wines and the manufacture of oils, as well as dealing
with the wooden industries (carpentry), as well as identifying the tools
used by carpenters in this important craft, and getting acquainted with
wood and its multiple uses in many important areas, whether in peace or
war, as well as the miswak uses that it has become. A great affair since
the advent of Islam, and the manufacture of ships, weapons and trigger,
as well as dealing with chairs and household appliances to save the
materials and toiletries that women used at that time, which were made of
wood, playing tools, fibers and sticks, as well as getting to know the
architecture (building) that was present in the regions. The Arabian
Peninsula, where the method of construction differs, and the
identification of industries, including textile and sewing, as well as plant
foodstuffs It is used for tanning, uses of henna and gum, uses of vegetable
dyes, the manufacture of perfumery (perfume) and fodder, and palm trees
and their uses, as well as to identify the trade of manufactured materials
in the Arabian Peninsula, including internal and external.
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المقدمة

يعددموضوعددو و(حد ووناددت ا مواصيل اددراواص والنددتوناصتن أنددتلوضدديو لد واصيواعددن وصيد وصد و
ضديو ليندتوتد أنرواوأن د قون نيد قوةداوحند واصيتتيد وحردروأتادييواصلد ووناصندت ا مواصتداوأنددت و

ضيواصيل ادراواص والندتوناصتن أندتونضتمد وضد وأذدواولداصواصيل ادراوبن أد مو تنمندتوأتتد وضديوأ يد و
بفسم ونضتم وض وأذواوضل اراوزوالنتوأ و وةاوشن واصت ي واصع بنت .و

نألتددوحوحد ووناددت ا مواصيل اددراواص والنددتوناصتن أنددتوضؤ بددتوضميددتونأد

وا د واصت بد و

االقتن دحوصسؤ اوشن واصت ي واصع بنتونذصكوألبم وأتت نلوجين وجواب وحن واصيتتي  .و

نقددمون د اولددمووضوعددو واصنلددرولددووحر د ازولدداصواصل د ووناصنددت ا موص يل اددراواص والنددتو

ناصتن أنتوصخمضدتواصيتتيد وناصل جدتواصي ادتواصد ولداصواصلد ووناصندت ا موةداواصلند واصروضندتوننداصكو

ص تع ووا وابعؤ ا مولاصواصل ووناصنت ا موا واصلند وشكدؤاواد ووادوا و اد اواقتند دحوانو
اجتي ااوناي اباونالا .و

نقموقسي وشلثاواص وام وضل نووضتم وانالق:وأع يفواصل ووصغتونااطالح ق،و بن ق:وضفمدووو

اصنت ات،و صثد ق:وبرد واصعد لواصد واصلد ووناصندت ا م،وواشعد ق:وابدوا واصلد ووناصندت ا مواص والندتو
ناصطتنمنت،وخ ضس ق:وأت و واصيوادواصينتعتوةاوشن واصت ي واصع بنت .و

نقدموااتيدمموا د واصعمتدموضدديواصيند دوواصيميدتواصتدداوأخدفوضوعددو واصلد ووناصنددت ا مو

نضتمد ونتد لوضيمضدتوارديوخ دمنا،وصعتدمواصد حييورديوضليدمورديوخ دمناو(م:و808ه1405/ولونضدديو

اصين دوواالخ ىونت لواصتن م،وألحيموريوداؤدواصمتتووحو(م:و128ه895/ول .و

نض دديواصي اجد د واصيمي ددتواصت دداوااتي ددمموا رمد د ول ددوونتد د لواصيفن دداوة دداوأد د وي واصعد د لوقت دداو

اإلاالو،وننت لوأ وي واصع لواالقتن دحوقتاواإلاالو،وصع اوضليموضعطا .و
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اوالً :تعريف الحرفة لغ ًة واصطالحاً

الحرفة لغ ًة:

لونيي لويل ووصمن ص ونيلت وونيي شوشيعت ويؤتس و
لوواا وضيواإلحت اوونلوواإلاتس و

نقراواصيل وووجيد وح يدفونلدوواصيعدمنووناصيلد نووشفدتءواصد ا وناصيلد نو،ونالذو د وةدالوتد ز و نو

يؤواوالويسع وةاواصذس و(1ل،وناصل ةتوأعتاواصنت اتوناصيلت وولوواصن ب و(2ل .و

الحرفة إصطالحاً:
أعت دداواصطعي ددتوناصن ددت اتواصت دداوت أد د وضتمد د ،ونل دداوجم ددتواصذسد د ونل ددوون دداوش ددغاويك ددغ و
لويسي و(افتلو نو(ا ةتلوضثا:وافتوةالاو(3ل .و
اإلبس اونن اواصع ُ

ثانياً :مفهوم الصناعة

شؤ واصندت اتونضد وتتنداورمد وضديوضعد ضالموضدواوداقو خد ىوصسدؤ اوشدن واصت يد واصع بندت،و

ناصواق و اواصنت اتولاوح ةتواصنت ئ ،وأطووموةاولاصواصي ح دت،ونظمد موادت ا موجمتدم وحصد و

ج ب د وض د ون د اوق ئي د قوضتم د ،ونُدخ د وشع د

واصتيتن د موا د ونا د ئ م ون قم د ورمددمووزي د د واإلبت د و

نألسددريوبوا د ،ونضعت د وذصددكو اواصل ةددتوأت د نزمو ددووواصعيدداواصنددت ااواصيت صدداوصت تنددتوح ج د مو

اصتن دلو(4ل .و

نالردموضدديوأع يدفواصنددت اتوةيدموا ةمد وارديوخ ددمناو(5لواصندت اتوقد ئالقو اعلممأ ن الصممناعة
واأح مواا المممممانية

هممم مل م فممم امممر علمممم ف ممر و كون م عملي ماً هممو ممممانم محمممو
المحموسة نقلها بالمباشرة أن المباشرة فم اأحواا المممانية المحموسة تأ فائمدة والمل مة
صفة راسخة تحصل عن استعماا ذلك الفعل وت رره مرة بعد خرى حتى ترسخ صورت  .و

صعت واصندت اتودن اقووضميد قوةداوحزدلد وواصلند واإلقتند ديتوصدمىوادؤ اوشدن واصت يد واصع بندتو

ةيددموأددوة مواتددمواددؤ اوشددن واصت ي د واصع بنددتوااددن لوثن د وواصنددت ات،وحرددروألت د واصنددت اتوحص د و

أوةر واصيوادواألنصنتواوا ق و ا ب وزوالندتو ووحروابندتوحردروابتكد مواصندت ا موناصلد ووةداوضعرد و

ضت قوشن واصت ي واصع بنتو(6ل .و

نألت د واصنددت اتوحص د واإلاددتي اووصذدداوأي د ولوبك د م وشكددؤاوا د ن ون ضددي،ونندداصكويعيدداو

اإلاتي اووا ورت وضتتي وات اا،و ضد واديواواضداوثند وواصندت اتوةداوشدن واصت يد واصع بندتوةيدمو

أددوة مواصعمت ددموض دديواصعواضدداواصت دداواي د وا د وثن د وواصن ددت اتونأطوول د ،وحرددروأي ددووور ددريواص اوا ددتو

ناصن ددت اتوا ددالموأف ا دداونأذ ض ددا،وة ص اوا ددتوأيد د غموواصخ ضد د مواصت دداوالو تد د واتمد د وة دداواصن ددت ات،و
ناصنددت اتوأيددموواألدنامونااالمواصتدداوالوأتطددووواص اواددتورددمنبم ،ونلددااوض د وحددم وش صفعدداوةدداوشددن و

اصت يد واصع بنددتو(7ل،وش إلعد ةتوحصد وذصددكوةيددمون بد وأد و وةدداوشددن واصت يد واصع بنددتوشعد

واصتن أد مو

اصت دداويس ددتخ وضتمد د وضد دوادوأ ددمخاوة دداوا ددت ا موا ددم ،ونضتمد د وا ددت اتواصتس ددن وناصمش ددتوناصعط ددووو
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ن ر ل ،وش إلع ةتوحص وأوة واأليد دحواصع ض دتواصتداوأعيداوةداواصندت اتو(8ل،ونااتسد لولداصواأليد دحو

اصع ض توضم واموضمتنتوجرم و(9ل،وضيؤيواإلاتف د وضتم وةاوضت لواصنت ا م .و

نةداواند واص اد صتوحرددروشدت ووادولو و(لو ممما كمل احمد اعامماً مط خيممر ممن عمممل

يده ونقمورريوواولو و(لو اوخر و ع وويأا واصي وض ون اوضيوايداوتدمص،وة صداحويكدتغاورردمصو
نيؤ ددمبورتمبد د ونيط د د واصد د ز وضد دديواد د وجترتد د ونيأاد دداوضد دديوابت جد د وخرد د وضيد ديويأا دداوضد دديوأ ند ددتو

ضوون ت(10ل .و

ثالثاً :نظرة العرب إلى الحرف والصناعات

ا ب وبر واصع لوحص واصنت اتوبر ون اهنتوحررون اواصع باواصتمنحويؤ صواصندت ات(11ل،و

ويبدو ن نظرة البمدو إلمى الصمنائ والحمرف واأعما أ الممتيمعفين ممن النما

الصمناعة تتطلم االسممتقرار والخيموط للممملطة وللملممترين و مل هم ه االمممور تتنما

و ممب

البدو للحياة إال ن االعتبارات العلميمة ومتطلبمات الحيماة الوا يمة ملمد و موا بعم
البميطة بين البدو  .و

مون

مم نظممرة
الحمرف

تتاءوصت وضيوخاللواصتفو غاوبر واصع باواصتمنحون ب وبر ون اهنتوص نت اتوألاو

و

اصيك د ددتغ ريوةرم د د وض د دديواألا د د ج واصيستا د ددعفري،ونن د دداصكوأتط د د واصن د ددت اتواإلا د ددتي اووناصخا د ددو و

ناالاتسددالووص س د طتوناصتي ددقوص يكددت يي،ونندداولدداصواألضددوووالوأت ا د واصع بدداواصتددمنحوحرددرون ب د و
حند أم واصتتيدداوناددموواالاددتي اووةدداوضؤد اوناحددم،وحالو اوأيددموواصلند ونزيد د وضتط ن أمد واي د وا د و

نج ددودوشعد د

واصلد د وواصنس ددنطتواصت دداويلت جمد د واصت ددمنوة دداوحند د أم ،ونا د د واصد د

وض دديوند د صواصت ددمنحو

ص نت اتوحالو اواؤ اواصيماوناصي ىون بواوييت ذواوبر و اث وأيمض قوضيوضوقفواصتمنو(12ل .و
شع د

ا د اواصلا د وض دديواصع د لوييددموناواصن ددت اتونل م د ونص ل د وون ا ددل رم وحت د وابم د وبس ددتواو

واصنددت ا موحص د وابتن د و وضثدداوداؤدونا د ني او(ا رمي د واصسددالولوحرددروبسددت وصم د واصددمون ،و

ناص د وحدوي ددهو(ا ن د واصس ددالولوبس ددت وحصن د واصثن د ل،ون اوادوي ددهو(ا ن د واصس ددالولول ددوو وا ممممن خمممط

ال تاب وخط الثياب (13ل .و

رابعاً :نواط الحرف والصناعات الطبي ية

اشتم واصع لوةاوشن واصت ي واصع بنتوةاواصنت اتواصطتنمنتوضتاواند وضد وقتداواالادالو،و

نااددتي مولدداصواصنددت ا موةدداوان د واص ا د صت،وناصتدداولدداواددت ا مو اائنددتوناددت ا موأسددتخموو
ص ك ل،ونلت كواصعمتموضيواصيل اراواصتاوينت وضتم واصذثر وضيواصنت ا مواصغاائنتونضتم  :و
 -صناعة الخبز:

نلد ددوواصطع د د وواألا اد دداواصد دداحوالوييؤد دديواإلاد ددتغت وات د د ونوب د د واصيؤد ددواواص د د ئنهوأل د د و

األ عيددت،ونن د اواصخت د وضدديووال د واال عيددتوقت دداواالاددالوونن د او نا د واالبتك د و،ونلددوو ادداواصع ض ددتو
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ناصخ اددتونيد و اواصختد ونودوذند صواد احتوةدداواصيد اواصذد ي وشيوصد وأعد ص وﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲮﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷ
ﲯ
ﲧﲩﲪ ﲫﲬﲭ
ﲨ
ﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ(14ل،ونق د د د د د ددمونودواصختد د د د د د د وة د د د د د دداو
ﲾ
ﲺﲼ
ﲻ
ﲸﲹ
االح دترواصتتويتواصك يفتوةعيوُوواصي ضتريوا ئكتو(وعاو واتم ل،وق ص و ما شب اا محمد من
خبز اللعير يومين متتابعين حتى قب

رسوا هللا (15( )ل،ونيتاءوصت وضيوخداللواصلدمترو او

اصخت ون اويأا واصيت ةواوناصينسوو واضوول ونصنهوا ضتواصت ل .و

ُّ
نأعموات اتواصخت وضيوال واصنت ا مواصيميتواتمواؤ اوشن واصتوي واصع بنتونقموا ةد و

لاصواصل ةتوشل ةتواصخن ز و(16ل.و و

ناصخت وةاواصع د ونلووضيواألاي لواصترتنتواحوضيواألاي لواصتاوأت وةاواصتروموحرروأيووو

اص نج ددتوشختد د صونيي ددووواص قر ددقواحواصخ ددمووشختد د صوة دداواصتر ددومواصذترد د واصغتن ددت،ونل ددووض دديواختند د

اصتسد د (17ل،ونقد ددمواحتد د ووشعد د

و

واصتد د لواصخن د د ز ونيعد د وواد د ح واصختد د ورد ددو(اصخند د زل(18ل،ونيد ددت ُّ و

اصلنددولوا د واصخت د وشعددمواددلقواصلتددولون لتم د وروااددطتواص ح د و(19لونلدداوحت د ااوضدديوحرددرو

االا لواحمالي و ر ونااخ وضتلد كونلدوواصلتد واألا د ونلدوو ادغ وق درالقوضديواصلتد واألادفاو
شد وةتلددتوأوع د وحن د واصلتددولوةتت د لوضتم د وحصد واددطءواصلت د واصث د با،وةتي د وروااددطتوح نددتواصلت د و
األا ورريواصلت ييونأمالوةتسلقونأتلولوحص و لريو(20ل .و

ض وايو بوا واصختد وةذ بد وأخت دفوشد ختالوواصل صدتواإلجتي لندتوص فد د،وةمتد كواصختد ونلدوو

اصخت د واصينددتو وضدديواصلتطددتوضدديو جددودو ب دوا واصخت د ون حسددتم وضال ضددتوصتددماواالبس د ا(21ل،وناصتددو و

ااخد ونلدوواصختد واصينددتو وضديودقردقواصكددعر ونلدووبدو وشسدنروييتد زوشخكدوبت و(22ل،ونضديواألبدوا و
األخد د ىوض دديواصختد د ول ددووختد د واص ددموضكو حواص ددمقرقواصيل ددووو نوختد د واصلد دواوحونل ددوواصختد د واصتي دداو
اصينتو وضيوصن لواصمقرقونلوو جودصون خ ن و(23ل .و

نلت كوبو وضيواصخت ،ونلووخت واص ق ،ونلوواصخت واصاحويؤواوحن واص غنفووثني قوضتنسط قو
ةم ددوواالخ د ون د اوضع نة د قو(24ل،ونيع د ُّدمواصذع ددكوض دديو ب دوا واصخت د واصت دداوا ة د وة دداور ددالدواصع د لوقت دداو
االاالو(25ل،وناصذعكون يتوة وانتوضع بتواا م ون كو(26ل،وناصذعكولوواصخت واصن شهو(27ل .و

نينددت وض ديواصخت د واصعمتددموضدديواال عيددت،ونضتم د واصث يددمونلددووضدديوااث د واال عيددتواصيكددموو و

ناصيع نةددتوقتدداواإلاددالو،ونااددتي موةدداواند واص اد صتونيعددودواصفادداوحصد وارتذد وولدداصواالا ددتوحصد و
اي نوريوضتد وونلدوول شد ورديواتدموضتد وونذصدكواتدمض وااد ر وقد يتوادتتواذلتد وةرمد و ضدواصم و

وذصكونلووةاورالدواصكد ووضسد ة اق.وة شدت ىواصذعدكوناصختد ،ونحي مد وا د واإلرداو
و
ناقلطوا،وةت غول ش

حت ونااوضؤت،و و ض ورتمكن واصخت وناصذعكونبل واالراوةث دناوصم ،وناشن وراصكوالاوضؤت(28ل .و
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نلت كواصث يموش ص ي و نواصسيي،وةذ اواصع لويليواواص ي وةاواصيدمنو،وحتد وأدال وحيتد و

نح ص،و وتث دواصخت ونين وا ن واص ي و(29ل،ونضيواألضث تواديواصختد واديو بدهورديوض صدكو(ل،و
ق لو إن خياااً اعما رسموا هللا ( )لطعمام صمنع فم هبد مم رسموا هللا ( )إلمى ذلمك الطعمام
فقرب الي خب اًز من شعير (30ل .و

نضيواألضث توايواصخت وةفاوونايتو عندما اصاب ريش القحط والمموط حيمخ خمرا هاشمأ

بممن عبممد منمماف إلممى فلمممطين فاشممترى منهمما الممد يد فقممدم بم مكممة فم مر بم ن يخبممز لم ح ونحممر
زو اًر ثأ اتخ لقوم مر ة ثريد ب لك الخبز (31ل .و

نضدديواألضث ددتوادديواصددمقرقوناصخت د ،وةفدداوونايددتوادديوضي عددتو لدداوضؤددتوصذدداوضدديورتدداول ش د و

نبتاواصيط وحرروجع وض وصمتم وضيوض نبتوأتفدا،واخداموا د وواصل جدتوأرمد وا درم وةت دغواصيدووو

اصتممواصكمتموناصتع وحرروايعواواومواتن بم وتتا واوضيون او واصكع ،وصااوةيدموحد نلواردوو
ص وا وواولو و(لوااويتموشع

واصيت ةاوصيي نضتوا د وولدااواصلند وواإلقتند دحون اوا داو
ويخفم نفم

وييائل شخص حتى ي تم إلى

ريواراو ص و(لو كان يخرا ليالً من اللع
من يبعث الي ابو اال من براء ريش مطعأ بن عد وغيره ليحمل لبنم هاشأ على ظهمره

احماا الد يد والقمح.)32("...

نضدديواألضث ددتوادديواصخت د وةفدداوضع نددتورددمووحرددرون د اوأع ضدداوواددولو و(لوض د واالا د ىو

أع ضاوجرموتتنفوش صتس ضءونقمو نا واصيس يواوش الا ىوخرد اقوةيدموونىواردوواصعد

ورديواص بند و

حرددروند اوضدديوعدديتم وقوصد و كنممد م م رهممط مممن االنصممار مزاهأ هللا خي م اًر نمما اذا اتعلممينا و
تغدينا اثرونم بالخبز و كلوا التمر والخبز معهأ ليل والتمر زااهأ (33ل .و

ب -استعماالت التمر الغ ائية

يسددتعياواصتي د وةدداوضت د الموامتددم ونضتم د واصيت د لواصغدداائا،وحرددرويسددتعياواصتي د ونغ دداا و

ص س ددؤ او(34ل،ونق ددموذن د مواصعمت ددموض دديواألح دت ددرواصتتوي ددتواصك د يفتواصت دداوأ ن ددموا د و ا دداواصتي د وصي د و
يلتوي وضيوةوائموامتم وأفرمواالبس ا،وةيموق لوواولو و(لو العموة من المنمة وهمو شمفاء ممن

المممأ (35ل،وحرددروند اواددؤ اوشددن واصت يد واصع بنددتويسددتعي واواصتيد وادوا ق و اد اوةدداونقد واصسد و وو
ل،وةيمون اواصيس يواويستخمضوب ونغاا وةاو ن واصختم واتتو(5ه626/ول(36ل،ونضيو
نق واصل و

ااددتعي المواصتي د واألخ د ىولدداواددت اتواصددمشه،ونيسددتعياواصددمشهوةدداواألادداوناصك د لوحرددروييددووو
ا ددؤ اوش ددن واصت يد د واصع بن ددتورتلوي دداواصتي ددوووحصد د ودش ددهو(37ل،ونيس ددي واص ددمشهواس دداواصتيد د و(38ل،و

نيستعياواصتي وةاوات اتواصل وىو(39ل،ونضيواصل وا واصيع نةتواصختدنفونلدووح دوا وضع نةدتوضديو
اصتي وناصسييويخنفوشعا وةاوشع

و(40ل،ونضيواال عيتواألخ ىواصتاوتدمخاواصتيد وةرمد وضؤدواو

اا لونلوو اصلنه وحذويخ رواصتي وناصسييوضع قوناالقروحنعتيواتت قوشمتماقون صث يمو(41ل .و
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نقمون ب وامقتواصفط وا وامموواولو وا وقولواراواعرمو كنا نخرا صد ة الفطر

على عهد رسوا هللا ( )صاعاً صاعاً وان ان اعامهأ يومئ التمر والز ي و(42ل .و
و

ا -صناعة الخمور

يسددتخموواصتي د وةدداواددت اتواصخيددوو،وناصتدداوأعددموضدديواصيك د نب م،ونقددموا د وواددؤ اوشددن و

اصت ي واصع بنتوادت اتواصخيدوو،ونقدموادتعواواصخيدوووضديواصعتد و(43ل،وحنعدمو اوتدت واند واصعتد و

ش صيع ا د وين ددتعواوضتم د وخي ددو اقو،وونض دديواألضث ددتوا د وذص ددكواالا ددفترونل ددووان ددر واصعتد د و(44ل،و
نناصكولت كوبو و خ وضيواصخيووواصتاوأنت وضيواصعت ونضتم واصنمن ونلوواندر وضديواصعتد و

االرن و(45ل،ونأعتت وات اتواصخيوووةاواصطد ئفوضديوالد واصندت ا موحردروجد ونة يدموضديو ندفو
حص وواولو و(لوصيف نعت وا ودخولواالاالوونق صواوصد و فريد الخمر فإنها عصير اعنابنما
والبممد لنمما من م

مماا :فممإن هللا مد حرمهمما"(46ل،و د وأ د وواددولو و(لﭐﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ(47ل .و
نقددموااتد اونت بددتواتددموي صردداو(48لوا د وألد ي واصخيد ،وشيوصد و ويحكممأ نر م إلممى ومنهمما

بتحريأ ه ه الخصاا الثالث وهللا ال تصبر ثقيف عن الخمر ابداً49( ...ل،ونص وأنت واصخيوووضديو

اصعت د وةيددر،ونابي د وأنددت وضدديواصلتددولوناصتيددووو يا د قونضدديواألضث ددتوا د وذصددكواصفاددنء(50ل،ونلددوو
اصخي واصينتو وضيواصنسد وضديودناو اوأيسد واصتد و،و ضد واصخيدووواصتداوأندت وضديواصلتدولونضتمد و

اصي ز(51ل،ونلووخي وينت وضيواصاو ،ونلت كو بوا و خ ىوضيواصخيوو،ونضتم وش الواأل وا ونلدوو
ح واصت وونلوواختروش ال،ون شموحةس داقوص عياونيتتاوضيواصتتاوناصلواوحونليد وبواد اوضديواصتيد و
ناصسؤ ،ونلتد كوبدو و خد ونلدوواصيد ا ونلدووعد لوضديواألشد بتو(52ل،ونضديواألشدخ

واصداتيوند بواو

خي وييولووا نتوريواراوضمدنرو(53ل،ونقدموبمد ووادولو و(لو اوتتتداوةداواصدمش وناصي قد و(54ل،و

ق لوواولو و(لو الخمر من هاتين اللمرتين من النخلة والعنبة (55ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوايواصخيوو،وةفاوونايتوايواتدمو ورديواصمند لو(لو(56لوييدولوحاو

واولو و(لواأ صوجت يداو(ا ند واصسدالولوةيد لو يما محممد ان هللا تعمالى لعمن لخممر وعاصمرها

ومتعصرها وحامل والمحمولة الي وشمار ها و ائعهما ومبتاعهما ومممقيها (57لونةداوونايدتو خد ىو

الددمىووجدداوحصد وواددولو و(لووانيددتوخيد ،وةيد لوواددولو و(لو هممل علمممد ان هللا عممز و ممل

حرمهمما ؟وةيد ل:والوةسد وصوابسد اوحصد وجتند ،وةيد لوواددولو و(لو بممأ سمماررت وقد ل:واض أد ورتنعمد و

ةي لو"ان ال

حرم شر ها حرم بيعها ،وق ل:وةفتءواصي ادأريوحت وذل وض وةرمي ونضيوخاللوبفو

اصل ددمتروتتا ددءوصتد د و اواصخي ددوووضل ض ددتوشد د ا قواا ددتت داقوحصد د واايد د مواصي بن ددتوناألح دت ددرواصتتويد ددتو

اصك يفت(58ل،ونقموح وواالاالوو يا قواالبتف وضيوشع
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ا -صناعة الزيوت

يسد ددتخموواد ددؤ اوشد ددن واصت ي د د واصع بند ددتواص يد ددوم،وحرد ددروتد ددت وااد ددتخ اجم وضد دديواص يد ددوموةد دداو

اال عيددت(60ل،ونأسددتعياواص يددوموايا د قوةدداواإلب د و وناصنددت ا مونضتم د واصيط د ااوحرددرويسددتخ وضدديو
شددت واصع اد وناصعددت وناصتأصد و(61ل،ونصد وأذدديواص يددوموأسددتخ وضدديوزيد واص يتددواوةيددر،ونابيد ون بد و
أستخ وضيواصسيس وناصذيواوناصذت او(62ل .و

ق صد و وواصيد ضتريوا ئكددتو(وعدداو واتمد لوق صد و(اد اوواددولو و(لوحذاو وادو اويلد وو

ساووا وشخطياوناشت اوندلت وشكا وضيوزي و ر ونثر و(63ل .و

نأسددتخموواص يددوموصةب د و ونض د وتددملوا د وذصددكوا د الوُوواصي د ضتريوضنيوبددتورت د واصل د و و(64لو

(وعاو واتم ل،وحرروق صد و يا رسموا هللا انمم علمد علمى نفممم ان فمتح هللا عليمك مكمة
ان اصلم فم بيد المقد

فقاا رسوا هللا ( :)ال تقدرين على ذلك يحو بينك و ين الروم

الد انم بخيير يقبل ويدبر فقاا :ال تقدرين على ذلك يحو بينمك و ينم المروم المد إنمم

بخيير يقبل ويدبر فقاا :ال تقدرين على ذلك ول ن ابعثم بزيد يمتصبح لك بم ف انمد اتيمة
مل سمنة بمماا يلمترى بم زيمد يمتصمبح بم فمم بيمد
ف اند ميمونمة تبعمخ إلمى بيمد المقمد

المقد

حتى ماتد ف وصد ب لك (65ل.و و

نق صد واد يتو(66لونلدداوجددم واردديواردداو اوةد و(67ل،وااواصلسدديوردديوا ددا،وناردديولند ل،وناردديو

جعف د و(وعدداو واددتم لواأول د وةي د صواوصم د :و ااددتعاوصت د و ع ض د قوضي د ون د اويعت د وواددولو و(لو
نيلسديواا د وةي صد :ويد ورتدداوالوأكددتموب واصرددوو:وقد ل:ور د وااددتمن وصتد ،وةي ضد :وةأخدداموشددر قوضدديو

ديوزي د وندق د واصف فدداوناصتوارددا،وةي بت د و
اصكددعر وةطلتت د ،و د وجع ت د وةدداوقددمووناددت وا ن د وشددر قوضد و
حصدرم ،وةي صد ولددااوضد وند اويعتد وواددولو و(لونيلسدديواا د و(68ل،ونبرد اقوأللينددتواص يددوموحرددرو
أستعياوةاواال عيتواصتاوأطن ونأيمووحص وواولو و(ل .و

 -2الصناعات الخلبية (النمارة)
صناعة النمارة

نلاوضيواصل وواصيمييتوةاواصيماو(69ل،ونلاوضيوع نوي مواصعيد ااونأذدواوضد د واصتتد و و

لاواصخك و(70ل،ونيسي واصكخفواصاحوتتت واصخك وبت اقووحردروييدووورتكد واصخكد ونالادالح و
ناي وا واصتلدوواصيط دولونح ةتد واصتتد و و(71ل،وحردروب صد وادت اتواصتتد و والتي ضد قوناادع قواتدمو
اؤ اوشن واصت ي واصع بنت،ونذصكوألبم ون ب وأ تداواصل جد مواصيتت ضندتوصدتدنامواصيت صندتوناص والندتو

نناد د ئاواصد د حووناصند ددرم،ونضد د وأتط د د واصلند د وض دديوح جد د مونضسد ددت ض موأذ ددواوعد د نويتوص لاد د و
ناصتمن(72ل،ون نلوضيواياوةاواصتت و ولووبتاو وبوبو(ا ن واصسالولونبم و بكأوافرتتواصتت و(73ل،و
نيعمورت وارمب وبوبو(ا ن واصسالولوصماصواصسفرتتوشيث شتواصيثاواألا وصماصواصنت ات(74ل .و
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نأتذواوض د واصتت و و(اصخك لوضيوبواري،وبو وضستوودوضيواصخ و وضيواصمتمونضيواة ي ند ،و

نلدووضديواصتدو واصتردمواصداحوييتد زوشأبد واد ونقدوحونيؤدواو د صاواصدثيي،وناصتدو واصثد باونلدوواصتددو و

اصدداحويؤددواوضتواجددماقوةدداوشددن واصت ي د واصع بنددتونيؤددواواقدداوضدديواصتددو واالنلوةدداواصيي نضددتوناصتددود و
نييؤ دديواالا ددتف د وضتد د وة دداو ايدد لواصتتدد و ونيؤث د وة دداواصلت د زوناص ددنييو(75ل،ونق ددمواد د اموة دداوثند د وو
ات اتواصتت و وبيووامدونتر وضيواألشت ووةاوشن واصت ي واصع بنتوةاواصتم مواصغ بندتوناصتتدولو

اصك د ثنتونةدداوشطددواواالنديددت،وش إلع د ةتوحص د وشع د
أيت زوشنالرتم و(76ل .و

واألخك د لواصيسددتوود وضدديواة ي ن د وناصمتددمواصتدداو

نضيواألدنامواصتاويستعي م واصتت وناوةاولاصواصنت اتوضتم  :و

 -1المنلار

نلوواألدا واصتاويستخمضم واصتت ووضيو جاوقط واالخك لوناالشت وونيي لوصتلد واصخكد و

اصتك و(77ل .و
 -2المنقار

ةم ددووحمت ددم ون صف ددألوضس ددتمت وصمد د وخ ددفوتتيد د ورمد د ونييطد د ورمد د واصلتد د و وناالواواصند د نتو

ناصخك و(78ل .و

 -3المحفار

نلداوحمتددم وأسددتعياوةدداوبيددتواصخكد ونحفد صوناصلفد وأعد ووش صيلفد وو ياد قونضدديواألضث ددتو

ا رم وألف واصخك وضثاوبيك وناصذت شتوا ن و(79ل .و

 -4المنحد

نلوولن و وايو صتوتتل ورم واصخك ون صيت دو(80ل .و

 -5المثق

نلوو صتوتثي ورم و(81ل .و

نضيواالدنامواألخ ىواصتاويستعي م واصتت وناونلاواصذول،ونلداولند و واديوخكدنتوضث ثدتو

يستعي م واصتت وناوضيواجاوثن لوأ بن واصخك و(82ل،وحرروييووواصتت وناوش اتخماوواصخكد وةداو

ضت د المواددم وا دوا ق ووةدداواصل ج د مواصيت صنددتوناألا د لتو نو ر ل د وضدديواصيت د الم،واض د وادديوضت د قو

ابتك ول وةيمواشتم موضؤتوةاوات اتواصتت و ،وحررون اولت كوبت وناويعي واوداخاوضؤتونضتم و
اتن ددتور دديوار دداونق د

و(83ل،ونل ددوو خ ددووا ددعمور دديو ر دداونق د

و(ل(84ل،ونن دداصكواش ددتم مواصيمتت ددتو

شنت اتواصتت و ونن بواوياعواوضتم وام وات ا مو(85ل،و ض وايواصنييوةيمواث وا وبي ذ وضديو
ضنتوا موخكتنتوةاواصنييوأملوا وحا واصتت وونذن ئ ونأيمض وةاواصيمتتو(86ل .و
 -االخلاب واستخداماتها
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الت واصع لوةداوشدن واصت يد واصع بندتوش صندت ا مواصخكدتنتوالتيد ضم وش صندت ا مواألخد ى،و
نقددمون ب د ولدداصواصنددت ا موأمددمووحص د وأددأضريوشع د

واصل جن د مواصيت صنددتونادنامواص اواددتوننا د ئاو

اصد حونبتد واصيتد زل،وناصلرد ئ و(87ل،ونقددموأواجددممواألخكد لوةدداواصددنيي،ونندداصكوأتددوة وةدداوشعد

و

االنديتو(88ل،واض وايوااتخماض مواألخك لوةماوامتدم ونبدان وضتمد وحردرويسدتخموواصخكد ونقدوداقو
ص ترد ااوةدداوضع شدم (89ل،ونيؤددواو ضد وضن شد قو نوشعددموألوي مد وحصد وةلد ،ونيسددتخموواصخكد وةدداورتد و
حر د ئ واصي شددنتو(90ل،ونيسددتخموواصخك د وانددن قوصالأذ د وا ن د و(91ل،و ض د وادديوااددتخماض مواصخك د و
اتددمواصتددمن،وحرددروتتخدداناوضتد واصعيددموناألنأد دوصخند ضم و(92ل،ونيسددتعياواصخكد وحرددروينددت وضت د و

ضؤند لواصفد و(93ل،ونن بد وضدديوضنددتوا مواصتتد وو ياد قواصلددمن ونلددووض ند وضدديوض ااد واصتسد لو
ناحمل وحم و(94ل .و

نيسدتخموواصخكد وةدداوادت اتواصعتددالمواصتداوأسددتعياوةداووةد واصيد وضدديوااشد و،ونينددت و

ضدديواصخكد و ياد قوشعد

وادنامواص اواددتوند صيل ا واصخكددتاونضيد ش

واصفد نلوناصي اضردداواصيسددي و

اصيط و و(95ل،وني ويستعياواصخك وةاوات اتواص نشد و(96ل،ونيسدتخموواصخكد وةداوادت اتوقتد و
نلددوووحدداواددغر ويؤددواوا د وقددموواددت وواصتيدداو(97لو،ونيسددتخموواصخكد وةدداواددت اتواصغد زونلددوو
ون لواصنعر واذون اوضيواصت مو نواصخك و(98ل،وني ويسدتخموواصخكد وةداوادت اتواصتد ونلدووح يدتو
أوع وةاو بفواصنعر وصرالونيت اخ وةإاون اوضديوشدع وةمداوخااضدت،ونالاون بد وضديوخكد وةمداو

خك شو(99ل،ونيستخموواصخك وةاوات اتوضر غ واصذ ونلاوشدا ويلفد وضديوخكد ونيتعداوحند و
اصيد وصر ددغواصذ د وحن د واحويكد لو(100ل،ونيسددتعياواصخكد وةدداواددت اتواصيددنهونلددووخك د وأا د و
ضت واص ح لواصتاوأذواوا وظمووواالراو(101ل .و

ونيستخموواصخك وةاوات اتوح واصتعتونلووشدت ووضديوخكد وةدو وبعدتواصيرد ونلدوو

ا ي صو(102ل،ونيستعياواصخك وةاوات اتواصتوارر ونقدموند اواصخكد واصداحوادتع وضتد وضسدتوود و
ضدديواصخد و و(103ل،ونيسددتخموواصخكد وةدداواددت اتواصتددوو ،ونلدداواألدا واصتدداوتددم وشد واصذددملو(104ل،و
نيس ددتخموواصخكد د وة دداوا ددت اتواصيد د ناا،ونل ددووجيد د وقد د ن ونل ددووح ددوي

وض دديوخكد د وأس ددي وحند د و

ل(105ل،ونيستخموواصخك ونخ اتوشت واصدمنووضديوجاناد وخاليد واصتلداو(106ل،ونيسدتخمووضديو
اصمنا و
اصخكد د واصذ ددول،ونل دداولند د و وا دديوخك ددنتوضث ث ددتويس ددتعي م واصتتد د ووصن ددنهوأ بند د واصخكد د و(107ل،و

نيسددتخمووضدديواصخك د وشع د

و ب دوا واألا د لتونأسددتخمووص يت د لوضثدداواص ض د بوناصسددياوناصسددم وو(108ل،و

نيستخمووضيوخك واصتأص وةاوات اتواصيساوناصكوحرو(109ل .و

نيستخمووخك واصع ا وناأل اوناصس نوناصي او ا لتوضثاواصسم وونضيوشت واصوشن وحردرو

أند ددت وضد دديواص ض د د بو(110ل،وني د د ونيسد ددتخمووخك د د واصع د ددنرواصد دداحوتتت د د وةد دداواصس د د ا وةد دداواد ددت اتو

اصيسا(111ل،ونيستخمووةاوات اتواصعت تواصمش شتو(112ل،واصتاوأتخاوةاواصل لونيدمخاوةرمد واص جد لو
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نيط ددقوا رم د واصعت ددتو(اص ددمناللل(113ل،ونيس ددتخموواصخك د وة دداوا ددت اتواالا د لتوض دديواصت ددو واصثير دداو

اصيستخمضتوةاواصل نلواالونلوواصيتتتردقونلدووضديواارد وااالمواصل بندتونيؤدواوأدأ ر صوشدمتماقو نو
ب جل د قوة دداواي ن د مواصلن د و،وحر ددرواا ددتخموواصيتتتر ددقوض دديوقت دداووا ددولو و(لوناصيس د يريوة دداو
حن وواصط ئف،وشعموااوااتك ووواولو و(لوا ي اواصف وااو(114ل .و

ناشد ووا ند وش اددتخماوواصيتتترددقوت ضدداوشد وحنددوبم وةتتمد ووقوأمد ،وننعد وصمد وواددولو و

(لودش ش موضيوخك وأيتل وا رم وحندوبم و(115ل،ونيكدؤاواصخكد واصيد د واص ئنسدتوةداوادت اتو
اصيتتترددق،ونلددوولن د و وادديوق اددم وضدديواصخك د وت أذ د وا رم د وايددودوخكددتاواددينكوةدداووا د ونفددتو

صوع واصييانة م،ونيكمولوااواصعيودوحص واالافا،وروااطتو قوالو نوصواصد وضتتندت،وةدإذاواويدمواص ضداو
اددل واصعيددودوحصد واألاددفاوروااددطتواص ددولو د ويف د وةتددأ وحننددطمووشعاد وي وخكددتنتوقويددتواض ضد ،و

ةر ضاوض ورماخ واصذفتوحص وضسد ة موشعردم ،ونضديوااالمواألخد ىواصتداوأندت وضديواالخكد لونلداو
ضالزضتوص ل لوضيواصطتولواصتاوأكر واص ا وةاوق ولواالادما و(116ل،ونيسدتخموواصخكد ونخ ادتو
اصمص وةاوات اتواصتواثنه،ونأستخمووةاواصذت ئهو(117ل،ونأستخموواصيواوي ونلووبو وضيواالشت وو

اصتدداوأكددن واصددمص ونأعيدداوضتد واص حد لوناصيوائددمو(118ل،ونيسددتخموواصخكد وةدداواددت اتو دنامواصنددرمو
نضتم واص بط بتونلاو صتوخكتنتوضستطر تون ص ضءوضتوضتوضيواصماخاويتعاواصن ئمورتمق وضيو ريو
اغر وةاوحن ،ونيتف ورم وةتخ وضتم وشلم وةتنر واصطر وةت ضن ،ونلاونثر واالا شتو(119ل .و

نيسددتخموواصخك د وةدداواددت اتواصتد ل،ونلددووبددو وضدديو بدوا واألا د لتونيغط د وش صت ددم،ون ض د و

اصختتد د ونلد ددوولند د و واد دديواد ددؤرتتوأند ددت وضد دديواصلمتد ددمونض ناد ددم وضد دديواصخكد د و(120ل،ونيد د واد ددت و

اصتت وناواصع ب مواصخكتنتوناصتاون ب وأستخمووةاواصل لوناصس ،ونن ب ولاصواصع ب موةاواصيت لو
نأت ل واصخرولو(121ل،ونيستخموواصخك وةاوات اتوشع

واالامواصيوان نتونضتمد واصطتداوناصدموو

اص اااوتوا ااوش صخك ،ونناصكواصت حوناصي ض ووحرروأستخموولاصوااالموةاواصيت ان موناالةد ابو

(122ل،ونضيواالاتعي المواألخ ىوص خك وحررويستخمووةاوات اتواص ضرونلاولن و وايوخكنتو
يا وشعام وحص وشع

ونيكموش وحص وشع

وا وظم واصمنالو وت ند و(123ل،ونيسدتخموواصخكد و

ةدداواددت اتواص ددوبونلددووندداواددلنفتوضدديوخك د وننتددفوحذاونتت د وا رم د واددياوصوح د قو(124ل،ونني د و
يستعياواصخك وةاوات اتواصوأمونلووض وزوةاواألواو نواصل ئرو(125ل .و

نيسددتخموواصخك د وةدداواددت اتواصخكددن مواالوب د واصتدداوأوعد وا رم د واصت د وذامواصع د نأري،و

ن اواصذ اضتواصغط واصاحوتوع وةو وأ كواصت وضديوخكد و نوضديوخد وو(126ل،ونضديواألضث دتواديو
ااددتعي لواصخك د ،وحر ددروق د ووب ددوبو(ا ن د واصسددالول،وات ددمض و ض د صو و اويغ د لوش ددت وصنعي دداوضتم د و

اصسفرتتوةغ ام وة بتر لد وض ئدتوادتتو د وشدت وةداوض ئدتو خد ى،ونقرداوةداو وبعدريوادتت،ونن بد وضديو
خك د واصس د ونقردداوضدديواصنددتوب و(127ل،ونضث د لو خ د وادديوااددتخماوواصخك د وةدداوامددموبددوبو(ا ن د و
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اصسالولوحررون اولت كووج القوا صلريوضيوقوووبوبو(ا ن واصسالول،ونن بواوالاولن د ونةااو د غ و
ضد أوا،وةوجددموا ددرم و ل ددول ونأدوحتواصتد لوصفيددمل ،وةيد لووجدداوضددتم :و الغو اددوول وصذد واددو اقووضدديو
خك وةتتر ناوحصرم ونأسؤتواوحص ووؤيتم ؟ونق صواور وااوقموم،وق لوحاو قمووا وأنوي ل ونالو
قددموو اوابف د واص د نبوةددرم و(128ل،ونضث د لو خ د ونلدداواصتع ضددتوناص وبوق د اوضت وأ د اوأتتن د اوا د وولو

اصت وةتوع وا رمي واصتع ضتونلاواصخكنتواصيعت عتوا رم و وأع قونلاواصنؤ وةاواصتع ضتو(129ل،و
نضث لو خ وايواصوأموةفاوونايتوايووجاوضيواالبن و،ون ب وص وب قتوأما وقتاو حموةع اوصم و

ةتل ل وروأموةي وص يم:ونأموضيوخك ونحمتم،وق لو الور وضيوخك وةأأ وواولو و(لوةسأص و

ةأض صويأا م و(130ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوحررون ب ولت كوحنتوأخ وضيور واصذمنتواصتاون اويط بوةرمد وضد و

تمددمحوصمد وةتكد ووا د وجددماوواصذمنددت،ونن ب د وضيد وتم روبمد ،ونذصددكواب د ون بد والوتددمخ م و حددموحالو
ح اص ،وننست ،ونةتل وة ل ،وةذ بواوتم روبم ،وةترتي ولاوأك ووا د وجدماوواصذمندتونيد وأندت ،و

شعرو واصرم و ئ وة ختطفم وةال ورم وةي ص وق يت:و اوصت جواوااويؤواو وقمووع وض واودب ،و
اتددمب وا ضدداووةرددقوناتددمب وخك د ،ونقددمونف ب د و واصلنددتو(131ل،ونلددااودصردداوا د ونجددودواصخكد وةدداو

ضؤتو نوش صي لوضتم ،وش الع ةتوحص وااوق يتون ب وأستوودواصخك وضيواصت مااواألخ ىوضثداوردالدو

اص د نووش الع د ةتوحص د وااوق د يتون ب د وأفتخ د وشددأاوتوجددموصمي د وخك د ،ونندداصكوةيددمواأخدداوواددولو و

(لوضدديواصخك د ونألمتددماقوضدديوجددا واصتخ ددتوضتت د اقويخطد وا ن د ،ونلدداواصتدداوحتد وحص د وواددولو و
(لوصي وة وقتد وشدوق قو(132ل،ونقدموند اواصتتد وواصداحويليداوضتتد ووادولو و(لوضديو قد واصغ شدتو
نلووبت ووقطتاونن اوضتواجماقوةاوضؤتو(133ل .و

نضيواألضث تواألخد ىواديواادتعي لواصخكد ،وحردرو ماء ر مل إلمى رسموا هللا ( )و مان

رسمموا هللا ( )يخطم

و ممان الر ممل يمم ا عممن اينم ف بممل رسمموا هللا ( )إلممى الر ممل وتممر

الخطبممة فم تى بكرسممم خلممد وائمم حديممداً و ممان مممن الخلم (134ل،ونةدداوونايددتوادديواؤ شددتوردديو
ضلنددي(135ل،وابيط د واددنف وررددمصوتددوووضع نددتورددمووة ة د وواددولو و(لوقطعددتوضدديواصخك د ،ونق د لو
اتل بها ال فار يا عكاشة وةتلوص وانف قوةاوتمصو(136ل .و

نض د دديواألضث د ددتواألخ د د ىوا د دديواصخك د د وحر د ددرون د د اووا د ددولو و(لوين د د اوحص د د واصت د ددا ،و و

نلددوولند و وادديواد وبخ ددتونند اواصيسددتموا يك د قوناصيينددودوش د صع يتونلددوولند و وادديوخنيددتوضدديو

خك د ون ي د ووار ددمااوأتن د ونير دداوا رم د و(137ل،ونة دداووناي ددتو خ د ىوات ددمض واوادووا ددولو و(لو و

اصسر وحص واصط ئفواوااوص واعموريولن د و(ل(138ل،وثندتوضديوخكد ونا رمد وضسدوبوحردرواد و

واد ددولو و(ل(139ل،وناتد ددمض واا د د واي د د نورد دديواصتيد ددوبواد ددرماقوضد دديوا د د دامورتد دداوا د د يتونش د د يف قو و
ضيواش اةم ونقمون اوقمواأخاواتي قوضيواصخك ويي لوصد وضتد ،وناتدمض وااد وةتند اوضديورتداواد يتو
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حر ددرواخ دداواصن ددت وض د ون د و د وصي ددوصوة دداور د وض دديو ش د وورت دداوا د يتو(140ل،ونق ددمون د اولت د كوا ددت و و

ضن د د ددتو وض د د دديواصخكد د د د ونل د د ددووصعيد د د د ور د د دديوا د د دديليت(141ل،وحر د د ددرواوادووا د د ددولو و(لواصس د د ددر و و
اص د واصط د ئفوصرممض د ونيواحن د وش صط د ئفونن د اواا د واصنددت وذنواصذفددري(142ل،وحرددرو وادداوواددولو و

(لواصطفر دداورد دديوايد د نو(143لواصند د ،وصرممضد د ونيواحند د وةد دداواصطد د ئفوةخد د واصطفرد دداواد د يع قوةممضد د و و
نح ق و(144ل .و

ب -استخدامات المماويك

أعد ُّدمواددت اتواصيسد نيكوضدديو شددت وواصلتد زوضدديو لد واصنددت ا مواصتدداوحلددت وشد واددؤ اوشددن و

اصت يد واصع بندت،ونقدمونودواصيسدواكوةداواألح دتدرواصتتويددتواصكد يفت،وحردروقد لووادولو و(لو لموال

ن شمد علمى المميمنين أممرتهأ بالمموا عنمد مل صمالة (145ل،ونةداوحدمترو خد وص ادولو(لو
ضدديوخر د وخن د لواصن د ئ واصس دواك (146ل،واض د وادديوااددتخماوواصيس دواكوحرددرويسددتعياونيطم د وص ف د و

(147ل،ونض دديواا ددتعي الأم وةم ددوويطر د واصف د ،ونيك ددمواص ث ددت،ونيت دواواصنن د ،وني ددال واص ددت غ ،وني ددال و
ش د صلف ،ونل ددووض دديواصس ددتتونيف د بواصيالئذ ددت،وني ع دداواص د ل،وني ي ددموة دداواصلس ددت م،ونين د ءوص يع ددم و

(148ل،ونقددمو ا ددموواددولو و(لوا د واصيس دواكونل ددووض دديواصسددتتوحر ددروق د لوة دداوحمتث د و ممممن خيمممر

خصاا الصائأ الموا (149ل .و

نضيواالاتعي المواألخ ىوص يسواكوةموويستخمووإلزاصتواصواد وضديواألادت ا،ونيعيداواياد قو

ا وأطر واصتفهونناصكويعياوا وأانر واالبس اوش صكم د و(150ل،ونينت واصيسدواكوضديواصكدت و
نضدديولدداصواألشددت وواصدداحواددتع وضت د واصيس د نيكونأليدداوحص د واالة د وااواك،وةتنددت وضدديوا نق د و

نة نا ونضيواد ا و(151ل،ونيؤدواو ةاداو بدوا واصيسد نيكون رتمد ووائلدتو(152ل،ونيندت واصيسدواكو

ض دديوش ددت واصنك د وو(153ل،ونييت د زوبن د مواألا دداونل ددووش ددت و ش د ُّدمل واا ددتوا ق وناصط ددف،ونص دداصكوش ددتم و

اصكددع ا ورتد اواصيد ورمد و(154ل،ونينددت وضدديوبند مواصاد نوناصيسدواكو(155ل،ونضدديواصتن أد مواألخد ىو
اصتدداوأنددت وضتمد واصيسد نيكونلدداواصكددرونندداصكواصرتسددعووونيؤددواوضتن أد وش صسد ا ونينددت واصيسدواكو

ضيوا ن واصع ة وناصماوو(156ل،ونات وضيوا اجريواصتخا،ونلاوضيواألبوا واصترم وص سدواكونأذدواو
صرتت،ونناصكوبلناوا واصيسواكوضيواك واالش ونلوواصع و(157ل .و

نضديواألضث ددتوادديواادتعي لواصيسدواكو ان رسمموا هللا ( )ممان فممم المممفر فقمماا لم ر ممل:

"النظران الى صالة رسموا هللا ( )الليلمة ماا "فصملى العلماء ثمأ اغمطم غيمر ممر ثمأ مام
ففرغ من حا ت

ثأ اتى ميخرة الر ل واخ من الموا فاستن فتوغ فوال

ر م حتممى ممما ارينمما ممما ميممى مممن الليممل اكثممر مممما بقممى من م

نفمم بيده ما

وحتممى ر بنممم مممن النمموم امثمماا

المبمماا (158ل،ونق صد واوواصيد ضتريوا ئكددتو(وعدداو واتمد لوق صد :ودخدداوا دداو خدداوشسدواكوضعد ،و
ناب د وضسددتمصوواددولو و(لوحص د واددموحوة اتت د وتتر د واصن د ،ونقددموا ة د و ب د ويل د واصس دواكونيأصف د و
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ةي د :و خدداصوصددكوةأش د وور ا د :واحوبع د ،وة رتت د وص د وةددأض صوحن د ونبددريوتمي د وونددو و نوا ن د وةرم د وة د ،و

ةتعدداوت ددمصوة دداواصي د وحنيس ددءورم د ونجم د و د ويي ددولو:والواص د واالو :وحاوص ي ددوموا ددؤ امو د غ وبن د و
انع واصنس ىوةتعاوييولوةاواص ةرقواالا ...وةاواص ةرقواالا وحت وثن

ونضد موتدمصو(159ل،و

اض وايو ساواصسواكوق ص واوواصي ضتريوا ئكتو(وعاو واتم لو ا اوواولو ويست كوحنعطرتاو

اصسواكوأل س ،وةأرم وش وة ات كو غ وا س ون دةع واصن و(160ل .و
ا -صناعة المفن

يستخموواصخك وةاوات اتواصسدفيو(161ل،وناصدمصراوا د ونجدودوادت اتواصسدفيوحردرون بد و

نلواددفرتتوأنددت ولدداواددفرتتوبتدداو وبددوبو(لواتددمض و ض د صو وااويغ د لوشكددت وصنعيدداوضتم د و

اصسفرتتوةغ ام ونابتر وض ئتواتتونشت وض ئتو خد ى،ونن بد واصسدفرتتوضندتواتوضديوخكد واصسد و
نقردداوضدديواصنددتوب و(162ل،وناصييددودوش صسددفرتتونلدداولن د و وادديورر د وضدديوخك د و(163ل،ونقددموا ة د و

ات اتواصسفيواتمو لاواصنييوحررون بواوينتعواوافتم وضيواألخك لوصنع

واألشدت وواصيل ندتو

اصيستوود وضيواة ي ن وناصمتمو(164ل،ونيتاءوصت و اونجودواالخكد لوةداواصدنييوقدمواد امو ل مد وا د و

ضع ةدتوننيندتوادت اتواصسدفي،وش إلعد ةتوحصد وااوالداواصدنييوند بواويلند واوا د واالخكد لواصيويدتو
ضثاو خك لواصس واصاحويناوا وضرت واي او(ادل ولوةداواصتتدولواصكد قاوضديوشدن واصت يد و

اصع بنتو(165ل .و

نيتمنو او لاواصنييواتعواواصسدفيواصذترد وناصيدواولواصتداواادتخمضول وةداووحالأمد واصنل يدتو

نن ب واصيواولو بواا ق،وضتم واصيواولواصنغر واصتاون ب وأستخمووةاووحالمواصنرم،ونن ب وأتس و
ش بم وشسنطتواصنت ،وحرروأتذواوضيوجان واألشت ووناصي لواصيتفوخدت،ونقدمواشدتم موةداوادتعم و
اددؤ اواصس دواحا،ونأنددت وضدديوج يددمواصتخردداواصيخددنرو صن ةم د وناصيغط د وهنؤ م د ور ل ئم د ،و ض د واصسددفيو

اصذتر د وحر ددرون ب د وأت ددأصفوض دديوا ددي ئفوأل د زوش د ص نفونيتع دداوخالصم د واصي د و،ونأن ددت وض دديو ص دوابو
خكتنتوأكموشعام واصنع

وشخروطوضيواألصن و،ونأستعياوةرم واألش اتواصي بعتو(166ل،وننداصكوصد و

يؤيو لاواي اوأت اقووةيروراوند بواوضالحدريوضمد ،ونصمد وح دال وشفتدواواصيالحدتواصنل يدتونادت اتو

اصسددفي،وش إلع د ةتوحص د وابم د ون د بواوشع د

واصتت د وونااددل لواصسددفيوةدداواصخ ددن واصع بدداويسددتأج ناو

حن ب د قورتد د واصس ددفيواصعيد د باوصتت د وا ددفيوصم د وا د د وا د حاواصمت ددمواصغ ب دداو(167ل،ونض دديواألضث ددتوا دديو
ات اتواصسفيوحررون ب واصع نك،ونلاولن و وايوخكد وت يد وةداواصنلد وت نتدواوا رمد وةر يدواو

شن ام وينرمناواصسيكو(168ل .و
ا -اأسلحة الزناا

أعموات اتواص ب دوضيو ل واصنت ا م،وناصتاوأذواواألشت وواصي د واألا انتوةرمد ،ونلتد كو

بو وضيواصكت وييدمبورمد ،ونيخت دفواص ضد دوناصدمخ اوضديوشدت وحصد و خد ىو(169ل،ون ةاداواالشدت وو
أتخداوضتد واص بد دوشدت أ واصيد عوناصعفد ووةتذدواواألبثد ونلداواص بدم واصسدف وض خد قونيؤدواواصدان ونلددوو
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اص بمواالا واف اقوو(170ل،ونأعمول أ اواصكت أ اوةرميد وبد اقووصدنهوةداو ر ليد وضديواصكدت ونزب دليد و
ا د واص ب د دونوي د قو(171ل،ونوبي د ون د اواصي د عوضتتيع د قوض تف د قونلت د واص د يءوةلددكوشعا د وشعا د قوةددأونىو

ة حت واصوادحون ،ونلاصودالصتوا وااواصي عوا ي واالشتع لو(172ل،ونيعتت واصلوضداونلدوواصتند مو
ااخد واصدداحوتتذدواوضتد واص بد د،ونيعددموضديواجددودو بدوا واص بد دو(173ل،ونيتذدواواص بد دوضديواصلددتيونلدداو
اصددمة ونزبد دصوجرددم ونيتذددواواياد قوضدديواد اجريواصتخدداواالونلددوواص بد دو(174ل،واضد واصعتد لونلددووضدديو

اصكت واصاحويؤدواو قداوبد اقوو(175ل،ونيعتتد وزبدمواصل ض دتوضديو جدودواص بدموشعدمواصيد عوناصعفد و،ونصداصكو
تتخاواص بموضيواصلي طونلووأريواصتتاو(176ل .و

ونيتذددواواص ب د دو يا د قوضدديوشددت واا د ل،ونأذددواوجرددم ،ونضدديوشددت واصن د اونشددت واصيطدديو

نزب دلي د وجرددمو(177ل،ونضدديواألضث ددتوادديوااددتعي لواص ب د دوةدداوا د يتواردديواتنددكو(178ل،وناتددمض وخ د و
اصيوووخ ج واض وةي ص :و خرا القوم االن فخرا الحارث فم ثالثمة االف يطلبوننما بمالنيران فمم

شعل واللعل م شعلة وهم طعة من الخل تلعل فيها النار والم ف وهمو ممن اغصمان

النخلممة (179ل،ونأذيدديو لينددتوااددتعي لواص ب د دوةدداوحشددع لواصت د و،ونأخت ددفوقددو واصت د ووضدديوشددت وحص د و
خ ى .و

ه -مقاعد وااوات منزلية لحفظ المواا

يستعياواصخك وةاوات اتواصعمتموضيواصيي امواصتاويستف دوضتم وص ت دولوننداصكويسدتخموو

اصخك وةاوات اتواصعمتموضيواالدنامواصيت صنتواصتاوأستعياوةاواصيت زلوةاوضتد الموادم ونضتمد و
نخ اددتوشددت واصتددوزوناأل دداوناصا د نوةدداواددت اتواصينددن وناصتف د اوناالبنددتوناصيؤ تردداوناالقددمابو

ن ر ل وضيوادنامواصطن و(180ل،ونينت وضيواصخك وايا قواصي ونو ونلاولن و وايواب وضيوخك وو

يلي د واص اادداوضعد و(181ل،ونينددت وضدديواصخكد و ياد قواصوعد ،ونلددوولند و وادديوانب ويد وضدديوخكد و
توع وحن واصطع وونيوق وش وضيواألواو(182ل،ونضيواالاتخماض مواألخ ىوصالخك لوحرروينت و
ضت واصتت ااونلوولن و وايواصخكنتواصتاوأمنووةرم ووجاواصند ل،وننداصكوييد لواألبدفواصند لواص أد و

ناصيت اد ددتواصيتد د بوناصتتد د ووناصسد د نفتوضد دديوخكد د وصد ددنهوحند د وقند د ونالو رد د صو(183ل،ونيند ددت وضد دديو و

اصخك د وب ددو وضدديواألق ددمابواص دداحويسددي واصع دده،ونلددوولن د و وا دديوقددمبونتر د ونيؤددواوضن ددتوا قوض دديو

اصخك و(184ل .و

نين ددت وض دديواصخكد د واصن ددلنفتونجيعمد د وا ددل وونأس ددتخمووص طعد د وو(185ل،ونين ددت وضد دديو

اصخك د واصنددت دتقونأسددتخمووةدداوخ د اواالشددن وشيفدداو(186ل،ونينددت وضدديواصخك د واصيخا د ونلددوو
لند د و واد دديوناد د وضد دديوخكد د و نوحت د د ويغسد دداوحند د واصثن د د لو(187ل،ونضد دديواإلاد ددتخماض مواألخ د د ىو

صتخكد لوحرددروينددت وضدديواصخكد واصع نددتونلدداولند و وادديوقددمبوضدديوخكد ،ونندداصكويؤددواواصد وو

ايا قوضنتوا قوضيواصخك وني ة واديواألواوحصد وجتد واصتدماووتدوق وشد وضد وتوعد وا ند و(188ل،و
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نينت وضيواصخك و يا قواصكدر ىونلدووخكد ويؤدواوصوبد و ادودويسدتعياوص يند و حواإلبد واصداحو
توعد د وحند د واصطعد د و(189ل،ونض دديوضن ددتوا مواالخكد د لوحر ددروين ددت وض دديواصخكد د واصسد د ي و(190ل،و
نيس ددتخموواصخك د وة دداوا ددت اتواصس دديفوصتر ددوموال دداواصلا د وناأل ددال وصتر دوالوناصذ اا دداو(191ل،و

نيستخموواصخك وةاوات اتواألقمابواصتاوأذواوضتلوأتوضيواصخك و(192ل .و

ناصمصراوا وذصكوحررون اوقمبوواولو و(لوضنتو وضيوخك واصتا وونيؤواواصيدمبو

نر قوضاتن قوشلمتمو(193ل،ونينت وضيواصخك و يا قواصيع ونلووقمبوضيوخك و(194ل .و

و -ااوات الزينة

ينت وضيواصخك و دنامواص يتت،وناصتاوأسدتف دوضتمد واصتسد وةداوحند أم واصروضندت،ونضديولداصو

االدنام،وحرروينت وضيواصخكد واصعتردم ،ونلداولند و واديوناد وضديواصخكد وأوعد وحند واصتسد و

اصطر د وناألدل د او(195ل،ونن دداصكوا ددت وا ددؤ اوش ددن واصت ي د واصع بن ددتوض دديواالخك د لوشعد د

وااالمو

اصنسنطت،وةيديوشدت واصعواد واأخدامواصتسد وضغد زلواصندوووناصكدع ،ونضديوشدت واص ضد اواأخدامو

األضكد د طو(196ل،ونضد دديوضند ددتوا مواألخكد د لواألخد د ىواصتد دداوأخد ددفو دنامواص يتد ددت،وحرد ددرويند ددت و
اصخك ووب ونلوولن و وايوخك ويتعاوحن واصطر و(197ل،ونينت وضديواصخكد واصيؤل دتونيؤدواو

ضراواصيؤل توضيواصخك و(198ل .و
 -اوات اللع

ينت وضيواصخك و دنامواص ع ،ونضتم واصذ وناصنوصت اوناصتون او(199ل .و

ر -االلياف والعيدان

اددت واصع د لوةدداوشددن واصت ي د واصع بنددتوضدديو صند ووشع د

واألشددت وونارددمابم واصلن د لوحرددرو

أنددت واصلند لوضدديوصلد واصكددت ونضدديولدداصواألشددت وولدداوشددت واصعاد واصتدداوينددت وضتمد واصلند لو

ناالوشنتو(200ل،ونينت وضديوبند مواصن اديواوناصخد وونلداوضديواألشدت وواصتداوأكدن واصدمنوو رد وابد و
اقن وناد اونيندت وضديوخواد وناسدن واصلند لو(201ل،ونيد ويندت وضديوبن أد مواصعد ةروناألاداو

نصن ددفواصتخر دداواصلند د لو(202ل،ونين ددت وض دديوخ ددو

اصلن د ل(203ل،ونيسددتف دوضدديوخددو

واصتخر دداواصلند د وناصيد د انبونين ددت وض دديوصنفمد د و

واصتخردداوناص نددفوناصلن د ونأسددي واصخنددف،ونيعيدداوضتم د وشدديقو

أ نهوش وررومواالا الو(204ل،ونينت وضيواصيت ونلووبو وضيو بوا واصذت اواصلن ل،ونناصكويندت و

ض دديواصيط دديواصلن د ل(205ل،ونين ددت وض دديوبن د مواصين د

نينت وضت وبن مواصغافوحرروييت كولااواصتن موخو

ضيواص وزواصنف وواصساللو(208ل .و

واصلن د لواصت دداوأس ددتعياوة دداواصت د او و(206ل،و
وجرمونينت وضت واصلن لو(207ل،ونينت و

نياد د وض دديوند د لواصتخر دداونيتخ دداو ياد د قوشعسد د واالشد د ونين ددت وضتمد د وحند د لوجند د دو(209ل،و

نأنت وضيواج ا وشع

واصتن أ مون صط ووناصس ا وحرروات واصع لواشن ونثرد ونلكدوواصواد ئمو
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ناصف د شونوحدداواالردداو(210ل،ونينددت وضدديوبن د مواصخ ة د ونلددوواصيطدديواصف اددموةدداور الني د ونلددوو ي د و
اصعك د د ونيتخ د دداوة د دداوحك د ددوواصيخ د د دوناصوا د د ئمو(211ل،ونيس د ددتعياواص د ددوزوص لك د ددوواحوحك د ددوواصواد د د ئمو

ناصف اش(212ل،وناصتعم ونلاوبو وضيواصتن أد موأسدتعياوص لكدوواصيخد دواياد قو(213ل،ونقدموأخنند و
ةاوات اتواصلن لوة توضيواصع لونن ب وأيوووشفتاوصل واصكدت ونب ضد ورواادطتواصيغد زلوناصيند ووو

صذاوأذسن وقو ونضت بت،ونقموأانفوحصن واص يومواصييويتوناصي نت،و نوأانفواصن واصت م،و وأفت د و

نأت ضد وا د وشددؤاونأكددمصوشددماقوقويد قوحت د وييددتيونيكددتمو(214ل،ونضدديواألضث ددتوادديوااددتخماوواألصن د وو
ناصعرمااوقولوُوواصيد ضتريوا ئكدتو(وعداو واتمد لو انمماوكمان فمرار رسموا هللا ( )الم

علي ااماً حلوه الليف (215ل .و

ينمام

نضد د دديواألضث د د ددتواألخ د د د ىوا د د دديواا د د ددتعي لواألصن د د د ووناصعر د د ددمااوح د د ددريودخ د د دداوات د د ددمو ور د د دديو

ضسدعوود(216ل(ل،وا د وواددولو و(لونلدووةدداو ةددتون بمد وحيد و،ونلددووبد ئ وا د وحنددر ،ونقددمو
ا وةاوجن وحنؤر ،وةي لو ما يبكيك يا عبمد هللا وق د :ويد ووادولو و(لونسد ىونثنند ويطد ناو
ا واصخ وناصمتن وناصل ي وناب وبد ئ وا د ولدااواصلندر وقدموا د وشتتندك،وةيد لو فمال تبمك يما عبمد

هللا فإن لهأ الدنيا ولنا االخرة (217لونضثد لو خد واديوحد و بتند و وا درم واصندال وناصسدالووناديو
اتمو وريواصمن لو(لوق لو لقد سلك فج الروحاء سبعون نبياً حما اً عليهأ لبما

فخطمم ابلهأ بحباا الليف ولقد صلى فم مممد الخيف سبعون نبياً (218ل .و

الصموف

نضيواألضث تواألخ ىووايوااتعي لواألصن ووناصعرماا،وةعتمض وح ووادولو و(لوة يد واأد و

نادحواسف او(219ل،وق لو يا ابا بكر ا وا ٍا ه ا ؟وق لولااونادحواسف اوقد لووادولو و(لو لقمد

مممر بمم همموا وصممالح علممى بكممرات لهممأ حمممر الليممف وازرهممأ ال بمماء وارايممتهأ يحمممون البيممد

العقيد (220ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوايوااتخماوواألصن ووناصعرمااوق لو روول يد و(ل:و بعخ رسموا هللا

( )ابان بن سعيد بن العاص فم سرية من المدينة بل نمد وقد لواردوول يد و(لو فقمدم بمان
بممن سممعيد بممن العمماص واصممحاب علممى رسمموا هللا ( )بخيبممر بعممدما فتحهمما وان حممزم خيممولهأ

الليف (221ل.و و

نضيوخاللواصتفوتتاءوصتد و اواألصند ووناصعردمااون بد وأدمخاوةداوادت اتواألح ضدتواصتداو

أستعياوص خرولوةاوانق مواصس وناصل ل،ونةداوونايدتوُخد ىوحردروجد ووجداوحصد ووادولو و(لو
نقمون اوواولو و(لوج صس قوا د ون اداوخ د وقوائيد وضديوحمتدمونند اووادولو و(لويخطد و

نج واص جاويسألوايودتت ،وةأقتاوواولو و(لونأ كوخطتت ،ونج وواولو و(لوحص واص جاو
نج وضع وخ ،وناصخ ولوواص نفونقعموواولو و(لوا واصذ اداوةتعداويع يتداوضيد وا يد و
و و أ وخطتت و خ ل و(222ل .و
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ز -العمارة (البناء)

ُّ
أعموات اتواصتتد وضديو لد واصندت ا مواصتداويلت جمد واصعد لوةداوشدن واصت يد واصع بندتونقدمو

ا ةم وارديوخ دمناو(223لوا د وابمد و هم ه الصمناعة اوا صمنائ العممران الحيمر و مدمها وهمم
معرفة العمل فم اتخاذ البيوت والمنازا للممكن والمم وى لالبمدان فمم الممدن وذلمك ن االنممان

لما بل علي من الف ر فم عوا

احوال

البد ن يف ر فيما يدف عن االذى من الحر والبمرا

كاتخاذ البيوت المكتنفمة بالممقف والحيطمان ممن سمائر هاتهما، ...واضد واديوالداواصتدمنوةرنعدمناو
ايواأخ ذوذصكوصينووو ةذ ول وايوحدواكواصنت ئ واصنك يتوةرن دناوص غرد اا،وناصذمدووواصيعدم وضديو
ر د واددال (224ل،ونقددموا د وواصع د لوةدديواصتت د وناصعي د و ونذصددكوصتددوة واصي دوادواألا اددنتوص تت د ونلدداو

األخكد ل،وناصتدداوأتواجددموةدداوندداوضدديواصددنييون نديددتواصلتد زوحرددرويكددؤاواصخكد واصيد د واألا اددنتو

ص تت و(225ل،ونااوالاولاصواصنت اتوناصع ض ريوش وناصي ئيواوا رم وضتف نأوا،وةيتم واصننر واصي ل و

اصاحويؤواووش وا قوةاوضتد لواصتتد وناصعيد و ونضدتم واصي اد واصداحوتوجدموةداورت ئد وبدو وضديواصيندووو
نامووااللتي ووةاواشتغ ص ورمااواصيرمااواصيم و(226ل .و

نيتددمنو اواالخددتالووةدداو ييددتواصتت د وأتن د تيوضدديوضؤ د اوحص د و خ د واتددمواصع د لوةدداوشددن و

اصت ي د واصع بنددت،وةيددمون ب د واصترددوموةدداواصيمتتددتوأتذددواوضدديو د شيريو(227ل،ونصع م د ون د بواوتوداددواو
ض شددرتم وندنارمد وةدداواصطد رقواألوعدداونلد ويسددؤتواوةدداواصطد رقواصع ددوحو(228ل،وناصددمصراوا د وذصددكو
اتددمض ول د ج وواددولو و(لوحرددرواددؤيوةدداوداوو رددوو تددولواألبن د وحو(ل(229لونن د اواصيت د لو

تتذواوضيو شيريوحرروق لو روو تولواألبن وحوص اولو و(لو يا نبمم هللا بم بم واممم انمم

الكممره و عظممأ ن كممون فو ممك وت ممون تحتممم فمماظهر انممد ف ممن فممم العلممو ونن مزا نحممن فممم
االسفل فقاا رسوا هللا ( :)يا ابو ايوب االنصار ان ارفد بنا و ممن يغلمانا ن ت مون فمم

سفل البيد :ف ان رسوا هللا ( )فم سفل و نا فو فم الممكن (230ل .و

نضدديواددت ئ واصتت د وايدداواصسدديفوشددأاويي د غمواصخك د واصيلؤيددتواصتت د و وا د وح د ئطاواصتر د و

نضيوةوقم واألصوابوناصكوضوادوصتوش صماد ئ ،ونيند وا رمد واصتد الوناصذ دهونينسدروشد صي اا وحتد و

أتددماخاواج ؤلد ونأ ددتل ،ونيعد صاوا رمد واصذ ددهويعد صاوا د واصلد ئرو(231ل،ونقددموأسددتعياوةدداواصتتد و

جددان واصتخردداوحرددروتتخدداناوضتمد و ايددم وص ترددومونحيد الموص سدديووو(232ل،ونقددمون بد واصترددوموةدداو
ضؤتوقمييتونضترتتونيان و اوقناوريونالل،ونلوو نلوضيوبيد
ا ب والوأياو ال رم واصت دونالواصل وننأب وا و

واصتردومواصيتتي دتوةداوضؤدتوحردرو

اوواصوادحونأتذواوضيواصخك واصيوجدودوةداو

ضؤتونن ب وذاموايووونقمون اوقنداورديونداللولدوو نلوضديورتد ودا اقووةداوضؤدتو(233ل،و ضد واديو

اصتت د وةدداواصط د ئفوةيددمون ب د وقتر ددتو نددفواصس د اتتوةدداواصط د ئف،وةتت دواوا رم د وح ئطم د وضطنف د قورم د و

ةسيوصواصط ئفو(234ل،ون انءولااواصل ئرواصيتتاوحوص واصيلم وش و(235ل .و
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نضدديواألضث ددتوادديواصتتد ،وصيد وند او دوو(ا ند واصسددالولوةدداواصيسددتمواصلد اووقطد وخكد وضدديو

اصيست ونلووضوع ورريوضؤتوناصط ئفوة ة وايكواصتر و(236ل.و و

نض دديواألضث ددتواألخ د ىوات ددمض وق ددموووا ددولو و(لوحص د واصيمتت ددتواصيت ددوو وحر ددرور ن د وب ق ددتو

وا ددولو و(لوة دداوضوعد د وضس ددتمصونل ددووت ض دداوض ب ددموأيد د وصفالح ددريوتتي ددريوض دديورت دداوض ص ددكور دديو

اصتت د و(237ل،ونبعددموذصددكوق د ووواددولو و(لوناصيس د يواوةدداورت د واصيسددتمواصتتددوحونادديفوش صت يددمو
نجع د وقت تد وضدديواص ددتي(238ل،ونييد ل:وردداوضدديوحتد و وضتاددود وشعاددم وا د وشعد

ونجع د و ايددم و

ض دديوج ددان واصتخ دداو(239ل،واضد د وا دديورر ددومووا ددولو و(لون بد د وأس ددعتوشعا ددم وض دديوج ي ددموضط ددريو
نايفم وش صت يمونبعام وحت وصوض اواتوشعام وةو وشع

وضسيفتوش صت يمو يا قو(240ل،ونن ب و

حتد وواددولو و(لونحوائطم د وضدديواص ددتيو(241ل،ونن بد وحت د وواددولو و(لو اسددنتوضدديوشددع و

ضوبو توةاوخك وا ا و(242ل .و

نضدديوخدداللورت د واصيسددتمواصتتددوحواصك د يفونحتد اموواددولو و(لوتتتددريوصتد وضددمىو لينددتو

اصخك وةداوادت اتواصتتد ،ونقدموند اواصيسد يواويعتيدمناوا ند وشندوو ووئنسدتوةداوادت اتواصتتد ،و
نقمون بواوتتتواوضيواعفواصتخراوضثاواصذوعوي نيواوحن وضم وضيواص ضي .و

 -3صناعة النميج والخيااة

أعددمول أ د اواصن ددت ات اوع د نويت اوة دداواصعي د اا،وصي د ويلت د وحصن د واصنك د ،وة د ألنص وصتس ددن و

اصغ د د ل،وض د دديواصن د ددوووناصذت د د اوناصيط د ددي،وناصث بن د ددتوصتي د ددمت واصيتس د ددوج موا د د وحخ د ددتالوواألش د ددؤ لو

ناصعوائوم(243ل،وحرروبكدط وادت اتواصغد لوناصتسدن وةداوشدن واصت يد واصع بندت،ونابتكد موةداوضعرد و
وج ئمد د د وأ تن د ددتوص ط د د د واصيت ات د ددموا د د د وضتتت أمد د د ،ون صثند د د لوناألقيك د ددتوناصخند د د ووناصنس د ددروناص اور د دداو

ناصستوو(244ل،ونقموا اموةاوأوان ولاصواصنت ات،وأواة واصخ ضد مواالنصندتوضديوادووواصغدت وننبد و
نشع وض ا ونخ ض مونت اونقطيون انغتوناتمحوا ض توذاموخت و(245ل،وحررون اواصع ض واوةداو

لاصواصنت اتوييوضدواوشعي ندتوأترندفولداصواصيدوادونييوضدواورتيكدنطم ورواادطتواضكد طوخ ادتوضديو

اجدداواخ د ا وض د ويؤددواوا صي د قوةرم د وضدديوض دوادو ينددت،ونبعددمو اوتددت وأترنفم د وضدديواصك دوائ وتددت وا صم د و

(246ل،ونيسي واصاحويعياوةاوات اتواصتسن وح ئك،وحرروأعتتد ولداصواصندت اتوقمييدتوأ جد وحصد و

اصخ نيددتوألاواصددمووعد نوحوص نكد وةداواصعيد ااواصيعتددمل،واضد واصيتلد ووحصد واصلد ي واحواصدداحوييردداو
حص واصل ي وةالويلت وال وحص واصمو و(247ل .و

ناوووبان و المواصلن اتوناصتسن ونذصكوصا نو واصموااتونضتم  :و

 -1المنمج
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نلاواألدا و نواصخكنتواصتاوتتس وا رم وناصوش واصتس ونأسي و يا قواصيتدوال،وجيد ونلداو

خكنتواصتاوت فوا رم واصل ئكوناصثولونيي لوصم واصلفت،وناصاحويي لوص واصلفولوواصيتسد ،وناصلدفو
اصيننتواصتاوأتا ونأال ونلوواصلفو و(248ل .و

 -2الوشيعة

خكنتو نوقننتوت فوا رم واصغ لونقتاوقننتويتعاوصم واصل ئكوصلي واصثوو وص تسد ،ونقرداو

لدداوقنددنتوت ددوىوا ن د واصغ د لوضدديواص دوااوشددت وضدديواصوشدداون ر د واص دوااونلت د كوضدديويسدديرم وقنددنتو

اصل ئكونشنعتو(249ل .و
 -3الثناية

اددودويتي د و ة د قوضدديوةددو واصيل صددتونضدديوألتم د واألخ د ىوضث م د واصيل صددتوناصنؤ د وأددمنوورددريو

اصثت أريو(250ل .و
 -4النير

نلوواصين وناصخروطوحذاواجتيع وناصتي و بن وو(251ل .و

 -5الصنار

نلووولواصيغ لونيي لوصم واصلمتم واصتاوأذواوةاوولواصيغ لو(252ل .و
و
و

 -6المبرم

دتالوحددتالقوناحددماقونقردداواصيت د ووضدديواصثن د لو
اصيت د ووناصت د ي واصلتدداواصدداحويتي د ورددريوضفتددوصريوةفد ق

اصيفتولواصغ لو قريونضت واياواصيت وونقراواصين ووواصتاوتت وورم و(253ل .و
 -7الدعائأ

ُّ
ونييموا رم واصسمىوناصما ضت اوضتذوبتوضيواصخك و(254ل .و
نلاوخكنتوأتن

 -8اأمدة

ا ألاددتتوجيد وضددمادونأاددت اونقردداواددمىواصغد ل،ونلدداو ياد قواصيسد صكوةدداوج بد واصثددولواذو

ارتمىوشعي و(255ل .و
 -9اللفلقة

نلاولن و وايوثنتوأكقونأوع وش صسمىوا ع قوناص ليتوش و(256ل .و

نقمواشتم مواصعمتموضيوضت قوشن واصت ي واصع بنتوشنت اتواصغ لوناصتسن ونضتم واصلت زو

حرروا ة وضؤتوشنت اتواصغ لوناصتسن ونضتم واثي اوريو لدتو(257ل،وناصعدواوورديواص برد و(258ل،و

ن رووشؤ واصنمتقو(259لو(ل،وحرروص وأيتند واصغد لوناصتسدن وا د واص جد لوةداوضؤدتورداوشد ون و
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حن د واصتس د و يا د قو(260ل،ونق ددموا ة د واصيمتت ددتوا ددت اتواصغ د لوناصتس ددن وحالو بم د ون ب د وأي د ولوة دداو
واصتس وةاواصتروم،ونذن واب وص ويؤيوةاواصيمتتدتو

اصيمتتتوا وبط وعرق،ونن ب وأيوووش وشع

ح ئكونصذديوند بواويسدتف دناوضديواألقيكدتواصتداويلند واوا ند وضديواألادوا و(261ل.و ضد واديواصدنييو
ةيموب صد وادت اتواصغد لوناصتسدن وحرد قوناةد اقوضديواصتطدوو،ونيد وشدؤ واوة دتوالوشدألورمد وضديواصسدؤ او
ا د واضتددمادواال اوعدداوةدداواصددنيي(262ل،ونبي د وابم د ون بد واددت اتوضكددموو ونضتتك د وةدداواصددنيي،وةيددمو

ا اويي وام واص ج لو(263ل،وحررواشتم مواصنييونبت ااوشنت واصل داوناصثند لواصي وبدتوناصي ونكدتو

ضثاواصخ ل(264ل .و

نندداصكواشددتم مواصددنييوشد صت ندو(265ل،ونلدداوضدديواألبدوا واصتدداوأذددواوش لرددتواصددثييوناصتدداوالو

يكت يم ،وا د واالواال ي ،وناصعن و(266ل،وناتمض وا صءواصيس يواوالاوبت ااوناةقولد ال وا د و
دة وج يتواتويتوضتم واصف وح توةاواف وناصفوح توةاووج و(267ل،ونقمو وووالاواصدنييوادت اتو
اصغ د لوناصتس ددن وصتع دداوضتتت د أم وااث د وج ددود وشإدخ د لوا رم د وشع د

واصتيتن د موحر ددروتتت د وأي د ز و

االصوااوشكؤاوتثر واالات لوناصملكتو(268ل،وحت وأسي ولاصواصنت اتوردو(اصنن تلوحردروأد أنرو

شندت اتواصغد لوناصتسددن وحوأن د قون نيد ق،ونند اواصعد لوأسددتعي م وشنددوو وا ضددت،ونلدداواصددنييوشنددوو و

خ ات،وحررويسدتعي واو ادن قوضسدتخ جتوضديواصتن أد مواصطتنمندتوضثداواصدوول،وناصعندف و(269ل،و
ن ر ل د وضدديواألص دوااوناصتدداوأعيدداوا د وأ ددوييواصثن د لوناألقيكددتوشؤ ةددتواألص دواا،ونقددمواشددتم مواددماو

ش صثن لواصيخي تو(270ل .و

ناشتم موقط وش صثن لواصيط يتونبتو وضيواصتت ئ ونلاور ندوضديو دناواصيطدي،وناشدتم مو

مواي د اونقنددتتم واددل ووش صثن د لو(271ل.ونندداصكواشددتم مو
لت د وشنددت واصيالشددهواصف د خ وناشددتم
ُ
اتع وش صثن لوحرروتتس واصرم واصت ندوناألوديتواصنتع بنتو(272ل،ونضديواألضث دتواديوصند لووادولو
و(لوحرددروق صد واوواصيد ضتريوا ئكددتو(وعدداو واتمد لو صمملى رسمموا هللا ( )فممم خميصممة

لهما عمالم فقماا "شمغلنم عمالم هم ه اذهبموا بهما إلمى ابمم همأ واتمونم ب نبمانيتم وناصييندودو
ش صخينن ددتونل دداو ددولوخ د و نوا ددوووصم د و ا ددالووناصيين ددودوايا د قو(شأبنت برت د لونل دداونس د وض دديو

ادوووالوا د وصمد ونلدداوضديوادنامواصثند لواصغ نردتو(273ل،ونةدداوونايدتوجد مواضد وحصد وواددولو و

(لورت دصوضتسوجتوةرم وح شرتم ،وناصت د واصييندودوشد واصكدي تو(274ل،ونق صد و وواصيد ضتريو وواد يتو
(وعاو واتم لوق ص :ون بد واحد واصثند لوحصد ووادولو و(لواصييدنفو(275ل،ونقدموند اوص ادولو
و(لوام و ن ل،وة نهواصعي ضت،وناص دا ،وناصيينف،وناصتنت،وناصل تو(276ل .و

 -4المواا الغ ائية والنباتية الممتعملة للدباغة

أت نص د د وةد دداوضوعد ددو واصمش د ددتواصي د دوادواصغاائند ددتوناصتن أند ددتواصتد دداوأد ددمخاوةد دداودش د ددتواصت د ددودو

ناصيينودوش صمش تولوودشغواإلل لوض وتمشغوش واحوين ءوني ريواصت موةاواصدمش وناصيتر دت:واصت دودو
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اصتدداوجع د وةدداواصمش ددتو(277ل،وناإلل د لواصت ددموض د وص د وتددمشغو(278ل،وناالدووجي د واالدي د ونلددووش د يو
اصت ددمواصدداحوت دداواص لد وناصنكد وظد ل و(279ل،ونأعددمواصمش ددتوضدديواصلد وواصيميددتواصتدداواشددتم مورمد و
ضت د قوش ددن واصت يدد واصع بن ددت،ونالا ددني واصلتدد ز،وناص ددنييونل دداواصن ددت اتواصت دداوأي ددوووا دد واادد لو

ااالبواصت مون شع دواصنوووناصكع وات وضيواجاواإلاتف د وضت وةاو ااوب ةعت،ونقدمواادتعياو
اصددمش واوض دوادوضس د ام وأعددريوا د وبتددفواصنددوووناصكددع وضدديواصت ددموشسددموصتونبددمناواذىوص د و نو
ص ت دموضثدداوضد د واصترد ،ونيد وااددتعي واوضدوادوأسد اموا د وحفدداواصت ددمونضتعد وضديواصت ددفوصمشغد وضثدداو

اصعففون ر صوضيوضوادوبن أندتوداشغدتو(280ل،وحردرو اوجد واصندت اتواصت ميدتونادت اتودش دتواصت دودو

ةاوشن واصت ي واصع بنت،ونذصكوصسموح جد مونضتط ند مواص اوادتونناد ئاواصد حوضثدا:واصدمال وناصيد لو
ن ر ل ،وش إلع ةتوحص واموح ج مواصت لوحص واصتع لو(281ل .و
نضيواألدنامواصتاويستعي م واصمش واوةاواصمش تواصيلرونلووبو وضيواصخكد ،ونقرداوضديو

اصلمتددمون د اويس ددتعياوصن ددياواألدوو(282ل،ناصيل ددال ونن ب د وأس ددتعياوإل ازص ددتوش ددع واصت ددم،وناا ددتخماوو

اصتر (283ل.و و

ض وايواصتن أ مواصيستعي توةاواصمش توةما :و

 -القرظ

نلووشت وتمشغوش ونقراولوونو واصس وتمشغوش ونضت و دي وضي نظوناصي ظو جودوض وتمشغوش و

األل و(284ل .و
ب -اأرام

نلووشت وتتت وش ص ضاونصم وا ن وتمشغوش و(285ل .و

ا -الغرف

نلووشت وتمشغوش و(286ل .و

ا -القرغأ

نيي لو ب وقك واص ض اوتمشغوش و(287ل .و

ه -الغلقة

نلاواكنتوأتففونأطليو ووأا لوش صي ونأتي وحن واصت ودو(288ل .و

نص د وأذدديواصمش ددتورمدداصواصي دوادوةيددرونابي د وشددي و يا د قوشع د واصي دوادواألخ د ىونضتم د واصتي د و
(289ل
ي
فواصذثرد وضديو
ناص ض اوص يل ةرتوا و ان واصت مونأذواولاصواصيوادوضيورالدواصع لو ،ونقدموابد ا
اؤ اوشن واصت ي واصع بنتوضيولاصواصنت اتونأتتتول وصي وتتكأواتم وضيوونائءون يمت،ونالاتعي لو
اصمش ريورم وضوادوبتستوةداوبرد وشعد

واألديد ا،ونيد وضتعدواواق ضدتواصيدماشغوةداواصيتد قواصيألوصدتو

ش صسؤ اونح اواوا وا صم ونحن ل وةاواألض ايواصنعرم وايواألحن واصسدؤتنتونالادني واصطنيد مو
اصيتتفددا و(290ل،ونييددووواص ددمش واورتن د وض د وتمشغوب د وحص د واصتت د وونيي ددووواصتت د ووشلي د وحص د واألا دوا و
اصنعرم وضيواجاوااتخماض وةداوا د ااوادمدواصيد لواصداحويلد اوةرمد واصيد و نويليداوانلندتوألفداو
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ةرم د واصخيددوووناصسددييوناصسددويقوناصطر د و(291ل،ونندداصكوينددت وضدديواصت ددودو يا د قواصنسددروناألح ضددتو
ناصيس د بموناصسددؤ اريون ر د صو(292ل،ونقددمواشددتم مواصعمتددموضدديوضت د قوشددن واصت ي د واصع بنددتوشنددت اتو

اصمش تونالاني وةاورالدواصلت زونألمتدماقوةداوضؤدتوحردروند اواصددأدووضندم اقووضديوضند دول واصيميدتو
برد اقوصذث د وضد وتتددوة وحند وضدديواصت ددودوةدداوضواد واصل د وش إلعد ةتوحص د وضد وأسددتوودصوضؤددتوضدديواصددنييو

ناصط ئف(293ل .و

نضدديواصيددماواألُخد ىواصتدداواشددتم موشنددت اتواصمش ددتونلدداواصطد ئفوحرددروأيرد مواصطد ئفو
ش الدو،وننث موضماشغم ونيوافوي قومواصليوحو(294لوق ئالق:و يو مد فيم ميماه الممدابت التمم يمدبت
فيهممما االام ،وحر ددروند د اوحاتيد د ودو ل دداواصطد د ئفوا د د ول دداصواصن ددت اتوشك ددؤاونترد د ،ونيوا ددفوار دديو
اصيت د نو(295لواصط د ئفوق د ئالق:و نجين د والدداواصط د ئفودش د واالدوونيددمشغورم د واألدي د واصي ددنءوناصثيرددا ،و
حرروأذواوات اتواصمش تولاوضيو اماواصنت ا موةاواصعياواتموالاواصط ئف،ونص وبتدمواتدمو
ش اووضمتتتواصط ئفو يدتو ا عدتوةداوأع د ولداصواصيمتدتوناصيمديواصندت لنتواألخد ىو(296ل،وحردرو
ا اوصالدي وضؤ بتوا صنتوةاواصنت اتونن اوتمخاوضيوعييواصمدماي واصتداوأيدمووحصد واصي دوكونضدتم و
اصتت شاوض كواصلنكتوحرتي وقمضواوص ولماي واصت ودواصيمرو تو(297ل،ونقمون ب وشع واصيواةاوأليداو
اص بر وناألدوونيؤواوضوععم وبخ تو(298ل،ونناصكواشتم مواصنييوةاوات اتواصمش دتونضديوضدمبم و
اتع (299ل،وناعم وأعتت وضيو ل وض اا واصمش تواصت ودوصوقوام وةاورالدواصي ظو(300ل .و
نأنت وةاواعم واص ن واصترم وناألبط واصلستتو(301ل،ونضتم وت أفد واألدوواصتردم،وننداصكو

اشدتم مونداوضديوبتد ااونجد شوةداودش دتواصت دودو(302ل،و ضد واديواصعد ناوةيدمواشدتم مواصنلد ييو
رمش تواصت ودونيت واصمش توةرم وروااطتواصتي وناألو اوحرروأننءواصت ودوصرتتو(303ل .و
و
 -5استعماالت الحناء

يستخموواؤ اوشدن واصت يد واصع بندتواصلتد و(304ل،ونقدمووندمواصلتد وةداواألح دتدرواصتتويدتو

اصكد يفتوحرددروقد لوواددولو و(لو سمميد الريمماحين فممم الممدنيا واآخممرة الفاةيممة (305لو حواصلت د ،و
نأستخموواصلت وةاوضت الموامتم وةماوأستخمووةاوانغواألبسدتتواصل ي يدتو(306ل،ونيد وأسدتخموو

خا د لواصك ددع وصذ دداوض دديواص ج د لوناصتس د و(307ل،ونق ددمون د اواصتس د وأتيك ددرور ددوو واصعك د وحنس ددودو

اصكددع ونيثتت د ونيؤددواوصوب د وااددوود(308ل،ونضدديواألضث ددتوادديوااددتخماوواصلت د وةيددمون ب د ولت د كوونايددتو
أتلم وايونافوواولو و(لوةي لو ذو وفرة فيهما راط ممن حنماء (309ل،ونقدموند اووادولو و

(لويؤ د صو اوت د ىواصي د ونص ددنهوة دداوت ددمل وا د وحت د و نوخا د لو(310ل،ونل ددااودصر دداوناع ددءوا د و
ااتعي لواصي وص لت ونأذواوةاوتمل ونوج رم ونصذيويت وااويؤدواوصدواواصلتد و رد واصسدواد،و ضد و
اصلت واصسودا وةتذواوضل ضتوا واص ج لوناصتسد ،ونصذديواتدمض وتدال واص جد لوحصد واصتمد دوحردرو
ييددووواص جد لوشخاد لواأليد دحوناألوجدداور لتد و(311ل،ونضدديواألضث ددتوادديوااددتخماوواصلتد و اواضد و
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شكر وريواصخن انتوق ص :و انتهينما إلمى رسموا هللا ( )عنمد صمالة الظهمر فخمرا إلمى الصمالة

و رس راط من حنماء فصملى ثمأ انصمرف و(312ل،ونةداوونايدتواديواثيد اورديواتدمو ورديوضولد و

ق ل:ودخ و وواصي ضتريو ووا يتو(وعاو واتم لو فاخر د إلينا شع اًر من شعر رسوا هللا ()

مخيو اً (313ل .و

 -6صناعة الصمت

اصنيغولوو ا واصي ظ،ونلوواصنيغواصع بداونصذ يداوشدت واديغ،ونلدووبادت وحنسدراوضتد و

حررون بواويك واواصكت وصنخ وضت و ا صونن بواويعن ناوشع

واصتن أ موحنخ وضت واندر و

نيستخ جواوضت وايغ قو(314ل،ونقمونودواصنيغوةداواصطد واصتتدوحواديووادولو و(لوقد ئالقو كمان

يلبممد بالصمممت والعم مل (315ل،ون جددودواصندديغولددوواصندديغواصع بدداونيتتد وةدداواصددنييو(316ل،ونيينددمو
ش صنيغونلووض وجيموضيوباءواصكت ونص وأذيوضخايت،ونيي لو اديغواصكدت واذوخد واديغ ،و

نلت كو بوا وضيواصنيغ،ونضتم واصيغ ةر ،وناص ث ونلووض وا لوةت ىوضت ىواصعسداو(317ل،وناصند لو
نلووايغواحي ويستخ وضيواصط ،ونيستخموولااواصنيغونغداا وص ندن دتيو(318ل،وناصندت ونلدوو

بددو وضدديواصندديغونيتت د وةدداواصددنييو(319ل،ونيعد ُّدمواصددمننووضدديو ب دوا واصندديغواصدداحويخ د وضدديوجددووو
اصك ددت واا ددودونأس ددتخمض واصتسد د وحر ددروييي دديوروع ددع وا د د ونج ددولميو(320ل،ونض دديو بد دوا واصن دديغو

األخد ىولدوواصع دكوةأا ضد واص ند اونيتتد وةداواصدنييو(321ل،ونلتد كواديغواصندتوب وناألوز وناصفسددتقو
ناصس نوناصترتوموناصنط ونلوواجودل (322ل .و

ض د وا دديوةوائ ددمو نواا ددتخماوواصن دديغوةم ددووييا ددغوة دداواصف د وص تس د نتونصيت د واصعط ددتوشرم ددووو
اص ع لوةاواصف (323ل،وناصذمووالويؤواواالوةاورالدواصنييو(324ل،وناصات ونلووايغو رن ويغساو
ش د واصت د لو ن د رم ونوؤناددم وةرتي د و(325ل،ونادديغواصي د وتتت د وة دداورددالدواص ددنيي(326ل،وناصكددن اونل ددوو
اك ودوواالخوييوناجودصوضيوايط اوونأذواوان وأ وضوجودوحن ونأسدي واذبد لواصخردا،ونأسدي و

يا قوصلنتواصتنه،وناتمض وأتيدموأندنءوادلفوق(327ل.ونقدمواادتخموواصنديغوةداو د ن وخرتد واتدمض و
ةتءواصيس يواوخرت وحررون ب وأتواجموشدت وصمد واديغونلداوشدت واصعكد امو(328ل،ونأيتد زولداصو
اصكددت وش د اويؤددواوادديغ قوض د اقونيؤددواوحن د وصددتيونأع د ص ور تت د واصت ددودوقتدداواصمش ددتو(329ل،و ض د وادديو
ايغواصيغ ةر وشأاوص وايغوح وون صت فوص ووائلتون يمتو(330ل .و

نق ص د و وواصي د ضتريوا ئكددتو(وعدداو واتم د لون د اوواددولو و(لويك د لواس دالقونادديو وو

اصي د ضتريوزيت د ورت د وجل ددتو(وع دداو واتم د لو(331لوييؤ ددروات ددمل ،وةواا ددر واب د وناوواصيد د ضتريو

حفنت(332لو(وعاو واتم لوا واأرت ودخاوا رمد وة تيداوصد :واا د وضغد ةر ،وابداواجدموضتدكوويدءو
ضغ ةر ،وق لوواولو و(لو ال ول نم ند شرب عمالً عند زينم بنمد حمش فلمن اعموا لم
و د حلفد ال تخبر ب لك احداً (333ل .و

 -7استخدامات اأصباغ النباتية
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الددت واصع د لوش اددتخ ا واألاددن وضدديواصتن أ د مواصت يددتونصذدداويسددتعي وبم وةدداوأ ددوييواصثن د لو

ناالقيك ددتوناصت ددودو(334ل،ونض دديول دداصواألا ددن واص ددوولوناصعن ددف ،وناألو دداو(335ل،وناصي ع د و(336ل،و
نيي لوحب وقك واص ض اواصاحويننغوشد ،وناصفدوصو(337ل،ونلدووبند موصد واد ن وحيد ا ويندنغوشد ،ونضديو

األاددن واألخد ىواألوقد او(338ل،ونلددووشددت وصد واددنغواحيد ،وناصل ددقوشددت وبند مواصذد ووصمد ونو و
حد ض ويطددن ونيتعدداوض ؤلد وةدداواصعنددف وحنؤددواوخرد اقوضدديو احد ي واص ضد او(339ل،ونأيت ددكواألاددن و
لينتونترد وحردروأسدتخمووةداوضتد الموادم ،ونضديوخداللواص نايدتوبالحداوااووادولو و(لوند او
ين ددنغوصلرتد د وشدد صوولوناص ددملي،ونق صد د و وواصيد د ضتريوا ئك ددتو(وع دداو واتم د لوق صد د و كنممما نتخم م

عصائ فيها الور

والزعفران فنغي بها اسافل رؤوسنا عن االحرام ثمأ نحمرم م لك نعمر

فيهن ونتوغئ فيهن حتى نحل"(340ل .و

نن اولت كوبو وضيواصننغونلوواصن وونلووانغو حي ويننغوشد واصت دودو(341ل،ونق صد و

ُّوواصي د ضتريوا ئك ددتو(وع دداو واتم د ل،ونا دديوث ددنهور دديوا ددعمو(ل(342ل،و اتانممما رسممموا هللا ()

فوغعنا ل ماء يتبرا ب فاغتمل ثأ اتيت بملحفة صفراء فريد اثر الور

على عكن (343ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوايواألان وحرروقمووا اورديوارداو صد و(لوضديواصدنييونن بد و

ة يددتو(وعدداو واتمد لوقددموصنسد و ند لواددنغونااتل د ،وةد بذ وذصددكوا رمد ،وةي صد :و ردداو ض بدداو
راصك،ونقموابط قوا اوريوارداو صد و(لوحصد ووادولو و(لوضل شد قوا د وة يدتوضسدتثتتوقوةداو

اصدداحوق ص د ،وةي د لوواددولواص د و(لو صمممد د نمما امرتهممما (344لونيتاددءوةدداوذص ددكوااواصتس د وأ ددنهو
تونيملوذصكوا واصتفواصس رقواصان  .و
اصثن لواصينتو
ُ
 -8العطور (التطي )

ُّ
أعمواصعطدوووضديواصلد وواصيميدتواصتداواشدتم ورمد وادؤ اوشدن واصت يد واصع بندتونلداواصل ةدتو

اصي ئيددتوا د وااددتخ ا واصعط دوووناص د نائءوضدديواصددووندوناألزل د وونعط د وض د واصددوودو(345ل،ونن د اوةدداو

اصيموويسي واط اقونيسي واصكخفواصاحوتتن واصعط وش صعط وو(346ل،و ض وايو بدوا واصعطدوووةيتمد و و
اصعتتد ،ونلددووبددو وضدديو بدوا واصعطددووواصترددم وناصدداحوييتد زوش ص ائلددتواص ننددت،ونلتد كواصعمتددموضدديو بدوا و

اصعط ددووونضتمد د واصي دداللونل ددووب ددو وض دديو بد دوا واصعطد د ،وناص افد د ااوناصعترد د وناصي دق ددوشو(347ل،ونض دديو و

اصي د دوادواصعط يد ددتواألخ د د ىونلد دداواصذتد ددمووناصند ددت ونيتتت د د اوةد دداواصد ددنييونند دداصكوشد ددت واصن د د او(348ل،و و
نيع د ُّمواصس ددعموض دديواصع د ن واصطرن ددتوص د يءونل دداوض دديو ب دوا واصعط ددووو(349ل،وناصي د بءونل ددووع د لوض دديو و
اصعودويستتي وش ونلووضيواجدودص(350ل،وناصرفد وعد لوضديواصعطدووو(351ل،وناصتدمونلدووضسدكويعتدي و

واياوبماقوألب ٌّ
وبموايوا ئ واصطرد و(352ل،وناصغ صندتونلداوضسدكوناتتد ويعتتد او
وشعتت وناود،ونابي ُ
ش صن او(353ل .و
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نن اواصعط وناويعتن ناو ي ووشع واصتن أد مونازل ولد ونيندتعواوضتمد ودلتد قو د وت يتدواو
اصد ددمليوش صرن د د اون ر د د صوصنند ددر واط د د اقوتتطرتد ددواوش د د ونضد دديو ةاد دداو ب د دوا واصد ددملواواتد ددمل و دل د د او

حت (354ل،ونأستخموواصعطوووص تطر ،ونناصكويعتت واصتتق،وناجودصولووبتقولت ونلوواشدموحدالن و
نا رن ووائلتونيستخمووةاواأل عيدتونيسدتخمووةداوأعطرد واصيالشدهو(355ل،وش إلعد ةتوحصد وذصدكوةيدمو

ا د اواصعط د وناوتتنعددواواشددن اقوأتع ددقوش صط د ونةدداواصطع د ووضثدداواص اف د ااوناصذ د ن و(356ل،واض د وادديو

ااتخماض مواألصن اونلووبو وضيو بوا واصعطدووونأسدتخمووننخدوووةداواصيع ردموصيد وتتي دكوضديووائلدتو
زنندت،ونيسددتخموو ياد قوةدداوألتددنرواصيددوأ و(357ل،وحرددروند اويسددي واصلتددوطونلددوولند و وادديو رد و
يخ روص ير واتمواصتلتنرو(358ل،ونقمون اواصنل شتويسدتعي واواصطرد و نواصعطدوووةيدموقد لواثيد او

ريواترمو وضوص واعموريواراونق

ةتتموضتم وويءواصعتت و(360ل .و

و(359ل(لونتد وبت دهوةداواصذتد لونييد ناوا رتد واصندل شتو

نقموبم وواولو و(لواصتس وضيواصتطر واتمض ويخ جيوحص واصيسد جموحردروقد لووادولو

و(لو إذ خر د احداكن إلى الممممد فمال تمم

ايبماً (361ل،وننداصكوبمد واصتسد واديواصتطرد و

ةاوح صتويؤواوزنجم و ئ واتم ،وحرروق لوواولو و(لو ما على امرة ان ال تطي سملطان

وزو ها غائ (362ل،واض وااوصد ويؤديوزنجمد و ئد وةدالوتوجدموضد ب وضديواصتطرد ،وحذوبفمد وضديولدااو

اصل ددمترو اوند دالقوض دديواص جد د لوناصتسد د وتتطرد د وشد د صعطوو،ونن دداصكوأس ددتخموواصعط ددووو(اصطرد د لوة دداو
اصيس جموةعيو وواصي ضتريوا ئكتو(وعاو واتم لوق ص و مر رسوا هللا ( )ببناء المما د فم

الممدور وتطي م (363ل،و ضد وادديواألضث ددتوادديواصعطددوووةمدداونثر د ،وحرددروند اواأل تن د و اث د واصت د لو
اقتت ق وص عطدوووةذد اواصي دوكوتتمد دناوشد صعطوو،ونيالحداوذصدكوضديولميدتوادنفورديوذحوتد او(364ل،و

صوةموق يتوحررو اط ل و و د لواصدال وناصفادتوناصعتردموناصواد ئفواكد اقوضديوند يتو(365ل،ونضديو
األضث توايواصعطوووقولواوواصي ضتريوا ئكتو(وعاو واتم لو ك نم انظر إلى و يص الطي فم
مفر رسوا هللا ( )وهو محرم (366ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوةيموذن واريوخ ييتو(367لو اب وج واا اراوحص وواولو و(لوا رمد و

جنددتووذ ،وزاف د ااوةي د ل:وي د وواددولو و(لوابدداواح ض د وةي د وأ د ىوناصت د لويسددخ ناوضتددا،وق د ل:و
ةأ ووات ولتن ،وق ل:و ودا صوةي لو اخلعن عنك ه ه المبة واغمل عنك ه ا الزعفران واغ

فممم عمرتممك ممما نممد تصممن فممم حمتممك وحرددروبمد وواددولو و(لواص جد لواتددمواصت افد ونيعتدداو

اصخ و و(368ل،ونةاوونايتو اووجالقوق لوص اولو و(لو انم زو د ابنتم وانمم احم تعيينمم ماا

رسمموا هللا ( )ممما عنممد شمممء ول ممن القنممم غممداً فممم و ممد هميممر وا البمماب و مممء معممك
بقارورة واسعة الر

وعوا شمرة اا فمعل بملد العمر ممن ذراعيم حتمى ممل القمارورة ماا

خ م ها إذ رات ان تطي م تغمممى ه م ا العمموا فممم القممارورة فتطي م ب م ف انممد اذا تطيبممد ثممأ اهممل
625

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

المدينة ايبهأ فمموا المطيبين

()369

ومن ه ا النص نفهمأ ان النمماء انمد تتطيم

ولمأ ت من

العطور تمتخدم ايام معينة بل حتى فم الحمج انمد تممتخدم فقمد اسمتخدمها رسموا هللا ()

فم حمة الوااط حيخ ام رسوا هللا ( )ووغ الطي

بل ان يطوف اواف االفاغة (370ل .و

نضيواألضث تواألخ ىوايوااتخماض مواصعطووو اواصمن لوا وواولو و(لوصنهوح دتوصد و

نأخ ددقواحونع د واصطر د وناخدداوان د ص،و د وخ د وحص د واصذمنددتوةط د وورم د ،وة ي د وونصوق د صوا:و يمما ابمما

الفيل ه ا وهللا التملد لحمر المصميبةق ماا :مال وهللا الم

حلفمتأ بم

لقمد افتمتح محممد خيبمر

ونزوا عروساً على بند مل هأ واحرز اموالهأ وما فيهما واصمبحد لم والصمحاب (371ل،ونند بواو
ضد دديواصد دداتيواضتمت د دواوح ةد ددتواصعطد د و ولد ددووا د د واص اد ددولو(لو رد ددوو صد د وحرد ددرون د د اوتتن د د ونيع د د ص و

ش صعطوو(372ل،ونناصكو ووجمداوحردرون بد وأيدتميوح ةدتواصعطد و،ونأتد ج وةداواصعطدوووحردروند او

ارت د واتددمو وردديواردداووبنعددتو(373ل،وتنعددرواصرم د وشعط د وضدديواصددنييو(374ل،و ض د وادديو ض د ايوأواجددمل و

اصعط وناونل ويي واواوضمتتواصعط و وةاوناوضيوضؤتوناصيمتتتون ض ايو خ ىو(375ل،ونن ب واصعر و
اصت دداوألي دداواصطرد د و ونأس ددي واص طين ددتو(376ل،وحر ددرون بد د وضؤ ددتوألن دداوا د د واألزلد د وون صس ددولو
ناصن ادديريوناصت د جهونيسددتخ جواوضتم د واط د وتن د وا د واصلت د وةدداوضوا د واصل د و(377ل،ونندداصكو

أكتم واصنييوش صعطووونيؤواواصطر وصمتم وض ن وضيواصيوادواصعط يتوناصملواو(378ل .و
 -9العلف

نيينموش صع فونلووض وأأا واصماشتو(379ل،ونلدووقدومواصلردوااونقادن واصماشدت،ونيسدي وشد ئ و

اصع فوردو(اصعالول(380ل،ونيتذواواصع فوضيوام و بوا ونضتم واصع

ونيؤواواصع

وا فد قوصتضند وو

ضثدداواصي د وناصتددوىو(381ل،وناصي (االافس د لونلدداواصفاعنددتواحواص نددتوضدديوا ددفواصددمنالو(382ل،و
نيسد ددتخموواصليد ددفونع د ددفوص لرواب د د مو(383ل،ونويعتت د د واصلكد ددنتوا د دوا ق و ا د د او خا د د و ووي شس د د ق،و
ناصيينودولوواصذتو(اصتتيل،ونااواصع لوا يواوااد واصلكدنتونلدوواجدودوا دفويند ءوص خرداونلدوو

ضديوض اادداواصدتع و(384ل،ونيعددمواصدمخيونلددووضلندولويكددن واصداو ونيسددتعياونع دفوص لروابد مو(385ل،و
ناصنياواجي وو ن قوني شس قونحكدنتونا دفو(386ل،ونأيدمووان او واصداو ون ند بم وا فد قوص ي شدنتو(387ل،و

نيع ددمواصك ددعر واياد د قوا فد د قوص ي ش ددنتو(388ل،ونيؤ ددواواص ددموج ونل ددووعد د لوض دديواصلت ددولونل ددووا ددفو

ص ثر د اا(389ل،ونأسددتعياوب دوا واصتي د وا ف د قوص لرواب د موشعددموااوتددت واددليم وحرددروأتذس د وةتذددواوا ف د قو
م(390ل .و
ص لرواب و

نناصكويعمواصطمفونلوويكن واصمخيونص وحنتوحي ا وندثنيتوييمووا ف قوص ي شنتو(391ل،ونيعمو

اصختنرونلووناونو وضختوطوش صعند وند صتف

وناصمدموونلدووضديوا دفواالرداو(392ل،وناصسدل صتونلداو

قكد واصتد نواصكدعر ون ر لد وضدديواصلتدولوند الوزوناصدمخيونضد وألد موضديواالوزوناصدداو ،وحذود وشددن و
اصتخ صددتونييددموونع ددفوحص د واصددمج وناصطرددووو(393ل،ونيعددمواصتددتيونلددووأددتيواصدداو ونحط ضم د وبددو وضدديو
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اصع ددف(394ل،ونلت د كوبددو و خ د وضدديواصع ددفونلددوو(اصتدديلونلددووخددنرواصددوو ونخ ط د ورددمقرقو نوشددعر و
ةتع فوش واالراو(395ل،ونيؤواواصاابريونلووبو وضيواصذي ونيؤواوا ف قوصالراوايا قو(396ل .و
 -10النخيل واستخدامات

يس د ددتخمووج د ددان واصتخر د دداونج ي د ددمل وا د دديوة قوصيتد د د زصم ونن د دداصكويس د ددتخمووة د دداوا د ددت وااالمو

ناالناب ددا(397ل،ونيس ددتخموواصتخر دداونا ددر توص ددمة واالج ددووونأس ددمتمواص ددمتواو(398ل،ونيتخ دداوض دديوخد دوا

و

اصتخراواصلن وناصيؤ أاوناألناباوناصيد انبو(399ل،ونيسدتخمووادعفواصتخرداونخواد ونجاناد ونصنفد و

ةاوح ج مواالبس ا،وحررويندت وضتمد وضخت دفواالشدن ونيند وشعادم وةداواألادوا وةتذدواودخدالو
الال رم (400ل .و

نضدديواالاددتخماض مواألُخد ىوص تخردداوحرددرويسددتعياوةدداواألدنيددتوناإلاتلد لو(401ل،ونقددموند او

لت د كو د وصذددنهواصتيددووونأسددي و(اصتي نددفل،ونلددووااوييوضددواورت د وب دوا واصتي د ونيؤت د وةدداوق د لو
نظ نووضيواصخو

و(402ل،ونضيواألضث تواديواصتيد ،وةيدموند اواصيسد يواوةداواصيتد لونقدمو اد رتم و

ضت ادتوشدمتم وةذد اوال دول وتنعثدواواصددرم وشيد وقدموناوا ند ،وحردرواواد وايد ورتد ووناحددتو(403ل،و
ارتتم وشلفتتوأي واتو وةاو وبم ،وةي ص و يا بنية اذهبم إلمى ابيمك بلمير بمن سمعد

عبممد هللا بممن رواحممة ()

()405

()404

وخالمك

بغ م ائهما (406ل،ونضدديوخدداللواصددتفوتتتددريوصت د وااواصتي د ون د اولددوو

اصغاا واصيستخمووةداوانقد مواصسد وناصلد ل،وحردرويلتدوحواصتيد وا د واصعمتدموضديواصفوائدمواصتداوأفردمو
جس واالبس اونأعياوا وزي د واع أ واصل اويت .و

نضدديو ضث ددتوااددتخماوواصتي د وقددولو ويواصي د ضتريواددينتوارتددتوحردداوحرددرودا د وواددولو و(لو

ا وضأدرت ونلاوت ض اواصلنهوناصتي و(407ل،ونضيواألضث تواألخ ىوحردر،ونودموقندتواديووادولو
و(لواتددمض وا د اوبفس د وا د واصع د لوصتك د واالاددالووةيددمووىو د و وواددولو و(لوض د أري:و

نقد لووتتد وةدداواصسددو ونابد وةدداورن اددتوصدداونقددموضد وواددولو و(لونلددووت أددمحوح ددتوحيد ا وحرددرو
ايع ونلووتماواواصتد لونييدول:و يهما النما

ولموا :اال الم اال الم تفلحموا ،ونقدموند اووجداوتتند و

واددولو و(لوني ضند وش صلتد و ونقددموادضد ونمند ،ونلددووييددول:ويد واتمد واصتد لوالوأطنعدواولددااوةإبد و
اداال،ونقدموب صتد وق يند قوضدديواصيمتتدت،وناتدمض وج سدواواذوجد ل ووجدداوت أدمحو وبد ا،ونقدمواد وا ددرم و
ناددأصم :وض دديوات دديواقت دداواصيددوو؟وةي د وض دديواص ب ددا و(408لو،ونن د اوضعم د وجي دداواحي د ،وحر ددروا ددأصم :و

أتنعددواواصتيددا؟وةي ت د ،وبع د ،وةي د ل:وشؤ د ،وةي ت د وشؤددااوننددااوا د ا قوضدديواصتي د ،وةي د ل:وقددمواخاأ د ونض د و

ااتتيند ددم ،وناخد ددااوتت وضد ددواوشعاد ددم وشعاد د ق،ونييوصد ددوا:وأعطد ددواوجي ذد د وضد دديوالوأع ةد ددوا،وةي صد د و
اصرغرتت،وةالوأالنضواوةيمووت ونج ووجاوالويغمووشؤد ،وضد ووتد وشدر قواشدن وشد صيي وصر دتواصتدمووضديو
نجم ،وة ي واقتاونق واصعك ووحرروج ل ووجا،وةي لواصسالووا نؤ ونوحيتو ؟وابدت واصداتيوج دت و

ضيواص با ؟وةي ت ،وبع (409ل .و
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ةي لواص جاوااوواولو واصنؤ ونلوويدأض ن وااوأدأا واوضديولدااواصتيد وحتد وأكدنعواونأذتد صواو

حتد وأسددتوةوا،وةأا تد وضدديواصتيد وحتد وشددنعت وناا تتد وحتد وااددتوةرت و(410ل،ونةدداو د ن واصغ شددتو(411لو
اتتو(وبن واالخ واتتوا ل،وحرروق وواعموريولن د و(لو(412لوةاو ال ي ئتوضيوقوض ويل اواو

اصيمتتتوصن لوحت ووجد ووادولو و(لونبعدروحصد ووادولو و(لوشأحيد لواصتيد و(413ل،ونق صد واوو
اصي د ضتريوا ئك ددتو(وع دداو واتم د لو ارت د ووا ددولو و(لوج د ن اقووض دديواا ار ددا،وروا ددقوض دديوأي د و

اصدداخر ،وةتد وشد وحصد وضت صد ،وةد صتيهواصتيد وة د ويتددمصوةدداواصترد ،وةخد وحصد واالا ارددا،وةيد ل:ويد و
اتمو :واب وارتعت وضتكوج نوكولااورواقوضيوأي واصاخر ونبليوب ىواب واتمب ،وة وبتدمص،وةيد لو

االا ارا:وناااواصونااداواصو(414ل،ونضديوخداللواصدتفوتتادءوصتد وااواصتيد وند اوييت دكوشدم وناادعت،و
نقددموااددتخمض وواددولو و(لوش صتن د دلوض د وج د نوواالا ارددا،ونقددمون د اواصتن د دلوضوجددوداقوةدداوزضدديو

واولو و(ل .و

نبي وااواصتخراون اونار توصدمة واالجدووونأسدمتمواصدمتواو ،وةيدموقد لوجد ر ورديواتدمو و
(لو تموفم عبد هللا بن عمرو بن حرام وعلي اين فاستعند رسوا هللا ( )غرمائ ان يعفوا
من اين فطل رسوا هللا ( )فلأ يفعلوا فقاا رسموا هللا ()واذهم فصمنف تممر اصمنافاً
العموة على حدة وع زيد على حدة ثأ ارسل المم ،ففعلمد ثمأ ارسملد إلمى رسموا هللا ()
فماء فمل على عاله و فم وسط ثأ اا "كل للقوم" ف لمتهأ حتمى وفيمتهأ الم لمأ يقمم
تمر ن لأ ينقص من شمء (416ل،ونضيوخاللواص نايتوتتتريوصت و اواصتي وص و لينتونتر وحررو
ا اونار توضميتوضيونا ئاودة واصمتواوناالجوو .و
(415ل

خامماً :تمارة المواا المصنعة فم شب المزيرة العر ية

 تمارة المواا المصنعة الداخلية -1مكة
اد اوالدداوضؤددتويلند واوا د وجددان واصتخردداوضدديواصيمتتددتوصالاددتف د وضتد وةدداو د ااوشددت و
نقددمواشددتم مواصيمتتددتوشأا ددت ووضعرتددتوضدديواصتيددووونل ددوواصتي د واصنددنل باو(417ل،ونن ب د واصعط ددووو
ضع نةتوشيؤتوش ا و(اصاونول(418ل،ونن ب وضؤدتوألنداوا د واصدووندوضديواصطد ئفونأيدوووش ادتخ ا و
اطد وتند وا د واصلتد وةدداوضواد واصلد و(419ل،ونن بد وضدديواصسد واصتدداوألي د وضؤددتوص تتد و وضدديو
شن واصت ي واصع بنتونلوواص ي وناصت ءوناصي ظوناصسييو(420ل،ونن ب وضؤدتوألنداوا د واصخيد وضديو
لت واصنل ييونألناوا واصت ندواصيوش وناالدووضيواصنييو(421ل .و
 -2المدينة

ا ب واصيمتتتوأستوودوضيواصنييواصعطوو،وناصيسكوضيواصنل ييو(422ل .و

 -3الطائف

ض د وا دديوأت د و واصط د ئفوحر ددرون ب د وض د د واصط د ئفواصتت وي ددتواصتتر دداو حواصخي ددوووناصخك د و

ش إلع ةتوحص واصتي و(423ل .و
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 -4اليمن

اد او لدداواصدنييوينددموناواصعطددوووناصطردولو(424ل،وش إلعد ةتوحصد و اواصدنييون بد وأنددموو

األا ددن ونضتمد د واص ددوولو(425ل،ونن بد د واص ددنييوأك ددتم ورتتد د و ون د يداوض دديواصي ي ددالاوناصيس ددطاواصل ددوو
نينددمووحصد واصيتد قواصيت د نو و(426ل،ونن بد وضدديوعددييوأت د وامواصددنييولدداواألخكد لو(427لو ض د و

واي اوةيرون ب وأنموواصعتت و(428ل،وش إلع ةتوحص واص ن ا(429ل .و
ايوأت و ُ

ب -تمارة المواا المصنعة الخار ية فم شب المزيرة العر ية

ا اواصي شرواووةداوضؤدتوتتد ج ناوش ص برد وناصنديغوناصطرد وناصتد دواصني بندتوناصثند لواصعمبندتو

نأذدواولدداصواصسد ولداوضد د وقد يتواصتت ويدتونيؤددواواصددنع

وضديولدداصواصسد وضمد ون د صاونضط ددولو

ةاواصتالدواصيت نو و(430ل،ونييت كواألدوو لينتونترد وةيدروند اوا د وولواالضدوالواصتداوأد ج مورمد و

ق يتونخنوا قوةاوأت و واردووادين او(431ل،وننداصكوحردرون بد وقد يتوألنداوا د واصخيد وضديو
اصع د د ا ونبن د د ىونألند دداوند دداصكوا د د واصسد ددييوضد دديواصت د دوادحو(432ل،ونن ب د د وق د د يتوأسد ددتوودوضد دديو
ح ا ددالمواصمت ددموخكد د واصن ددتملوناصتوار دداون صتمد د ووناصف ف ددا،ونأت د د و ياد د قواصيتس ددوج مواصيطتن ددتو
ناصذت بنتوناألوجوااوناصينعتوناص اف ااوناصعطوو،وني وأستوودوضيواة ي ن واصك ثنتواصعطدوووناأل ند لو

نخك واألرتول،ونأستوودوضيواصكي لواص ي وناصخيد (433ل،ونن بد وقد يتوألنداوا د واصييدءوضديو

ضن (434ل .و

نقمون ب وصي يتوةاوضؤتواالق موأت ويتوض واص نو،وةعتدمض واوادموقد يتوااوأتتداواصذمندتو

نن د بواوتتك د نوناواذواقت د واددفرتتواص د نووحرددرون ب د وش د صي لوضدديوضؤددت،وناتددمض وادديع وق د يتوش د و

ونت دواواصن د وناشددت نل وناذب دواوألل م د و اوتددمخ واوضؤددتوةرتنعددواوض د وضعم د وضدديواألضتعددتو(435ل.ونن ب د و
قواةاوق يتوأخ وحص واصلر وضلي توش صعطوووناصنخووو(436ل .و

 -2المدينة

ا او لاواصيمتتتويستوودناوضيواصيوادواص والنتواصينتعتوض ويلت جواواصن وضيوزي ونزبر و

نبتراوضيورالدواصك و،ونقمون او بن طواصك وويأأواوحص واصيمتتتوشيواة م واصتاوأليداواصلتطدتوناص برد و

ناص يومو(437ل .و
و
و
 -3اليمن

اد اوالدداواصددنييوتتتد وناوشد صيوادواصينددتعتوةيدموند بواويسددتوودناوضديواصمتددموخكد واصنددتملو

ناصتواراون صتم ووناصف فاونناصكواصيطيو(438ل،ونأذواواالصند اوضديو لد واصسد واصتت ويدتواصتداوأندمول و

اصددنييوحصد ورددالدواصمتددمو(439ل،ونندداصكوحرددروأيددووواصددنييورتنددمت واألصند اوحصد ورددالدواصروبد اونضند ،و
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نضيواصس واصيميتواصتاوأنمول واصنييولوواصنت ونلووضيوال واصس واصتت ويتواصيميتواصتاوتت ج و

ش د واص ددنييوة دداو ا دوا وش د واصنل د واصيتوا ددرو(440ل،ونأس ددتوودواص ددنييوض دديو ة ي ن د واصك د ثنتوناصلنك ددتو
اصعطد ددوووناأل ند د لونخكد د واألرتد ددول(441ل،ونيسد ددتوودواصد ددنييو(اد ددمالوضد دديواصند ددريواصيسد ددكوناصعد ددودو
ناصس د ن وناصغا د ووناصف فدداونخك د واالرتددولوناصثن د لواصيتخددا وض دديواصلكددنت(442ل،ونأن ددموواص ددنييو

االصن اوناصنيغوحص واصنريوناص وخ اا ا(443ل،ونيستوودواصنييوزي واصسيس وضيواصمتموصرت ج ناوشد و
ض واألاوا واألة ي نتوناصروب بنت(444ل.و و

 -4العروض

ا ب د واصني ضددتوأسددتوودواصعمتددموضدديواصي دوادواصينددتعتونضتم د و اددت وواصعددودوناصذ د ةوووناص ن د او

ناصعودونيت واصن وضيوج ائ وخرواالاتوا و(445ل .و

نن بد د واصنلد د ييوأس ددتوودونأن ددموواصيد دوادواصين ددتعتوضث دداواصنخ ددوووناصعط ددووو(446ل،ونن بد د و

اصنل ييوأتت ووش صيسكواصاحوألناوا ن وضيواصمتمو(447ل،و ض وايوأت و واصنلد ييوضد وردالدوةد ولو
حررون ب واصنل ييوأنمووحص ورالدوة ولواصمشهو(448ل،ونن ب وافيواصمتدموأفاداوحصيد وحيوصتمد و

ةاوضوابئواصنل ييوصتتتياوشعموذصكوحص و اوا واصع ا ونبالدواصك وو(449ل .و
و

و
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الخاتمة واالستنتا ات

شعموابتم واصموااتوخ ج وش صعمتموضيواالاتتت ج مون اوضيو ليم  :و
وال ددت وا ددؤ اوش ددن واصت يد د واصع بن ددتوش صن ددت اتوالتي ضد د قور نغد د قونق ددموا ددتع وض دديواصن ددت ا موض دديواصيل ا ددراواص والن ددتوناصتن أن ددتونضتمد د وا ددت اتو اائن ددتوضث دداوا ددت اتواصختد د وناص ددمشهونا ددت اتو

اصخيدووونادت اتواص يدومواصتن أنددتوحردرون بد وضدديواصندت ا مواص ائتدتوناصيميددتواتدمواصعد لوةدداو
ان وض وقتاواإلاالو،وناتمض وج واالاالووحرروح وواإلاالووات اتواصخيوووااتت داقوصآلي مو
اصي بن د ددتوناألح دت د ددرواصتتوي د ددتواصك د د يفتونضتم د د وا د ددت اتو ر د د و اائن د ددتوضث د دداوا د ددت اتواألخك د د لو

ناصيس نيك،وناصسفيوناالا لتون ر ل وضيواصنت ا مواصتاوأفرمواإلبس اوةاوضت الموام  .و

ون ب د وبر د واصع د لواص د واصنددت اتوبر د ون اهنددتونذصددكوألاو د واصيكددتغ ريورم د وضدديواألا د ج وناصيستادعفريوننداصكوأتط د واصندت اتواالادتي اوونلددااوالوتتواةدقوضد وبرد وادؤ اوشدن واصت يد و

اصع بنتوحررون ب وحن أم وأتس وش صتتياوناموواالاتي اووةاوضؤ اوناحم .و

ونكدف واصم اوادتوا د وااولتد كوبدو وضديواصندت ا مواصغاائندتونضتمد وادت اتواصختد وحردرويندت وض دديواصلتط ددتوناصك ددعر ونأذ ددواو بوااد د وأخت ددفوشد د ختالوواصل ص ددتواالجتي لن ددتوناالقتند د ديتوص فد د دو
ةمت كواصخت واصاحويندت وضديودقردقواصكدعر ونلدووبدو وشسدنرونند اووادولو و(لوتتتد نلوختد و
اصكد ددعر ونلتد د كوبد ددو وضد دديواصختد د ونيسد ددي واصد ددمقرقواصيلد ددوووانوختد د واصلد دواوحو حواصختد د واصتيد دداو

اصيندتو وضدديوصند لواصددمقرقونلدوو جددودصون خ ند ،ونلتد كو بدوا واخد ىوضتمد وختد واص قد وناصذعددكو
نلددووضدديو ب دوا واصخت د واصتدداوا ة د وةدداورددالدواصع د لوقتدداواإلاددالووناصذعددكون يددتوة واددنتوضع بددتو

اا م  .و

وبواد اوضسدتوودوضديواصخد و و
وألتاواالخك لوضؤ بتونتر وصمىواؤ اوشن واصت ي واصع بندتونيؤدوا وناصتددو واالخد وضوجددودوةدداوشددن واصت يد واصع بنددتوحرددروينددت وضتمد واالنابدداوناصيند وناصنددل ئفو
ناصي ن وناال

وناصنت دتقوناصتوارر ونادنامواص ع وناص يتت .و

-وناصكوتمخاواصخك وةاوشع

واصنت ا مواصتاوأمخاوةاوضن دتيواصل لونضتم وات اتواصمش شدتو

(اصمنالللونادت اتواصيتتتردقونقدموند اوانلواادتخماووص يتتتردقووضديوقتداواصيسد يريوةداوحند وو

اصط ئفوشعموضك نو وواولو و(لوص نل راوا ني اواصف واا .و

ولت كوبو وضيواالاتعي المواانءوصم وشأاونتر واتمض وج واالاالوونذصكوص يؤ بدتواصتداوأتيتد وةرم ولاصواالاتعي المونضديواادتعي المواصيسد نيكونذصدكوألبد وضديواصسدتتونقدمواناد ووادولو و

(لوش صس دواكونن دداصكوااددتعي المواصعط ددوووناالا د لتوناص ب د دوناصعي د و واصتت د وناالصن د ووناصعر ددمااو
ن ر ل وضيواالاتعي الم .و
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وين ددت وض دديواصتخر دداواصعمت ددموض دديواصن ددت ا موضتم د واصل ددوىوناص ددمشهونن دداصكويس ددتعياوة دداواالدني ددتوناالاتل د لونيتخدداوضدديوج يددمل وادديووواصيت د زلونةدداواددت وااالموناالنابدداونيتخدداوضدديوخددو

اصتخراوناصلن وناصيؤ بهونيتخاوضتم واص نفون ر ل وضيواصل ج مواصتاوأن وةاواصسو  .و

و

ولت كو بوا وضيواصنت ا مون اوصم ودنوونتر ونضم وصمىواؤ اوشن واصت ي واصع بنتوضتاواند وض د وقتدداواإلاددالوونحت د وان د واص ا د صتونضتم د واددت اتواصتسددن وناصخن ددتونلدداوضدديواصنددت ا مو

اصيميددتواصتدداوأددمخاواصتن أ د موناصيل اددراواص والنددتوني د د واا اددنتوةرمد ونندداصكواددت اتواصمش ددتو
حرددروأيددووورددمشغواصت ددودوش صعمتددموضدديواصتن أ د مونضتم د واصعنددف ،ونيسددتخموو يا د قوندداوضدديواصتي د و
ناص ض اوص يل ةرتوا و ان واصت م،واض وايوااتخماض مواالان واصتن أندتوةيدموالدت ورمد واصعد لو
نااتخ جوصوضيواصتن أ مونضتم واصوولوناالو اوناصي ة وناصفوصون ر ل وضيواصتن أ م .و
الخاتمة

وررتد واصم اواددتواتددموااددتخماوواددؤ اوشددم واصت يد واصع بنددتواددت اتواص يددومواصتدداوتددت وااددتخ اجم وضيواصتن أ مونأستعياوةاوضت الموام وضتم وةاوضت لواال عيتوناإلب و  .و

واظم مواصموااتوااواصخك ويستخموونيي امونادناموضت صنت .و-ولتد كوشع د

واالاددتعي الموااددنءوصم د وشددأاونترد ونشددم ونااددعتواتددموضتددا واالاددالوواالونلدداو

اا ددتعي المواصلت د وحر ددروانا د ورم د ووا ددولو و(لوص تس د ونأ ددمخاوة دداوضت د الموا ددم وضتم د و

و

ص خا لونةاوضت لواالدنيت .و

و
و
و
و
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المصاار والم ار

اوالً :المصاار االولية
 -اإلاريمم بو عبد هللا محمد بن الحمين (ت560 :ه1164/م).

 .1ب لتواصيكت وةاوحخت ا وااة ،و(ط،1ورر نم،وا ص واصذت ،ود.مل .و
 -اأزر م بو الوليد محمد بن عبد هللا بن حمد (ت250 :ه864/م).

 .2خند ووضؤدتونضد وجد وةرمد وضديواا د و،وأليردق:ووشدمحواصند صءوض لدهو(ررد نم،وداوواالبدمصهو
ص تك ،ود.مل .و

 -ابن اسحا

محمد بن اسحا بن يمار (ت151 :ه768/م).

 .3اصسر واصتتويت،وأليرق:وامراوزن و،و(ط،1ورر نم،وداوواصفذ ،و1978ل.و و
 اأصمممممبهانم بمممممو القاسمممممأ اسمممممماعيل بمممممن محمممممممد بمممممن الفيمممممل بمممممن علمممممم القرشممممممم(ت535 :ه1140/م).

 .4ات لودالئاواصتتو ،وأليرق:وضليموضليمواصلماد،و(ط،1واص ي ا،وداوو رنت،ود.مل .و
 -االصطخر

بو اسحا ابراهيأ بن محمد ال رخم (ت320 :ه932/م).

 .5اصيس صكوناصيي صك،وأليرق:وضيموج ر واتمواصع ل،و(اصي ل ،وداوواصي ،و1961ل .و
 -البخار

بو عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيأ (ت256 :ه869/م).

 .6النءواصنخ وح،وأليرق:وضليموزلر وريوب ا واصت ا ،و(ط،1وداوو و واصتت ،ود.مل.
 .7ات لواصت وي واصذتر ،و(د.ط،ود.و،ود.مل.

 -بكراور بو علم الحمن بن علم بن نير الطوسم (ت312 :ه924/م).

 .8ضختن د واألحؤ د ووتوضسددتخ واصطوادداوا د وج د ض واصت ضدداح،وأليرددق:و بددنهوردديو حيددموردديو
ل واألبمنبواا،و(ط،1واصسعوديت،وضؤتنتواصغ ب ،ود.مل .و
 -البالذر

.9

بو الحمن حمد بن يحيى بن ابر (ت279 :ه892/م).

بس لواألش او،وأليرق:وامراوزن وون خ نا،و(ط،1ورر نم،وداوواصفذ ،و1996ل .و

 -البيهقم حمد بن الحمين بن علم (ت458 :ه1066/م).

 .10االدلوص ترميا،و(ط،1ورر نم،وض استواصذت واصثي حنت،و1988ل.و

 .11دالئاواصتتو ونضع ةتو حوالوا ح واصك يعت،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل.و

 .12اصستيواصذت ى،وأليرق:وضليمواتمواصي دوواط ،و(ط،3ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل .و
 -الترمممم م

بمممممو عيممممممى محممممممد بمممممن عيممممممى بمممممن سمممممورة بمممممن موسمممممى بمممممن اليمممممحا

(ت279 :ه892/م).

 .13اصكي ئاواصيليميت،و(رر نم،وداووححن واصت ا واصع با،ود.مل.
633

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

 -الثعالبم بو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت429 :ه1037/م).

 .14ةيدد واص غ ددتوناد د واصع بن ددت،وألير ددق:وات ددمواصدد از واصيم ددمح،و(ط،1وداووححن د واصت د ا واصع ب ددا،و
2002ل.و

 -الماحظ بو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت255 :ه868/م).

 .15اصيل ايوناألعماد،و(د.ط،ورر نم،وداوونضؤتنتواصمالل،ود.مل .و
 -الدينور

حمد بن ااؤا (ت282 :ه895/م).

 .16اصتن م،وأليرق:ور بم ودوصفري،و(د.ط،وشينسن دا،وة اب وشت تت ،و1984ل.و و
 -ابن الموز

ماا الدين بم الفرا عبد الرحمن (ت508 :ه1114/م).

 .17اصيتتر وةاوأ وي واألض وناصي دوك،وأليردق:وضليدمواتدمواصيد دوواطد ون خد نا،و(ط،1وررد نم،و
داوواصذت واصع ينت،و1992ل.و
 -الموهر

اسماعيل بن حماا (ت193 :ه1002/م).

 .18ضخت د وواصن ددل بونأ د واص غ ددتونا ددل بواصع بن ددت،وألير ددق:و حي ددموات ددمواصغف ددووواط د و،و(ط،4و
رر نم،وداوواصع وص يالتري،و1987ل .و

 ابممممن حبممممان بممممو حمممماتأ محمممممد بممممن حبممممان بممممن حمممممد بممممن معمممماذ بممممن عممممد التميمممممم(ت354 :ه965/م).

 .19االحسد اوةدداوأي يد واددلنءواردديوحند ا،وأليرددق:وشددعر واالوبد نط،و(ط،1وررد نم،وض اسددتو
اص ا صت،و1988ول.و

 .20اصثي م،و(ط،1ودائ واصيع ووواصعثي بنتوشلرموواش د،و1973ل.و و
 -ابن حمر العمقالنم شهاب الدين بو الفيل حمد بن علم (ت852 :ه1448/م).

 .21اإلا د شتوة دداوأيرر د واصن ددل شت،وألير ددق:وا د دلو حي ددموات ددمواصيوج ددودونا دداوضلي ددموضع ددوا،و
(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل.و

 .22أمات واصتمات ،و(ط،1واصمتم،وداوواصيع ووواصتر ضنت،ود.مل.و
 ابممن حديممدة بممو عبممد هللا ممماا الممدين محمممد بممن علممم بممن حمممد بممن حمممن االنصممار(ت783 :ه1371/م).

 .23اصينددن بواصياددا وةدداونتد لواصتتدداواألضدداونواد واصد وض ددوكواألواوضدديوا بدداونااتيددا،و
أليرق:وضليموارن واصمتي،و(د.ط،ورر نم،وا ص واصذت ،ود.مل.و و

 -ابن حزم اأندلمم بو محمد علم بن حمد (ت456 :ه1063/م).
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 .24جيمد د و بسد د لواصعد د ل،وأليرد ددق:وصتتد ددتوضد دديواصع يد د ،و(ط،1وررد د نم،وداوواصذتد د واصع يند ددت،و
1983ل.و

 .25جواض واصسر واصتتويدتونضديوواد ئاو خد ىوالرديوحد و،وأليردق:واحسد اولند ل،و(ط،1وضند ،و
داوواصيع وو،و1900ل.و
ابو بكر محمد بن الحمن بن اريد (ت:

 -االزا

ه/

م)

 .26جيم واص غت،وأليرق:ووض حوضتر وشع نؤاو(ط،1ورر نم،ووداوواصع وص يالتري،و1997ول و
بو عبد هللا محمد بن عبد المنعأ (ت900 :ه1495/م).

 -الحمير

 .27اص ناواصيعط ووةاوخت واألقط و،وأليرق:وححس اولن ل،و(رر نم،وضؤتنتوصتت ال .و
 -ابن حنبل بو عبد هللا حمد بن محمد (ت241 :ه855/م).

 .28اصيستم،وأليرق:وشعر واالوب نطون خ نا،و(ط،1وض استواص ا صت،و2001ل.و
 ابمممن خزيمممممة بممممو بكممممر محمممممد بممممن اسممممحا بمممن المغيممممرة بممممن صمممملح بممممن بكممممر الممممملمم(ت311 :ه923/م).

 .29النءواريوخ ييت،وأليرق:وضليموضنطف واألاريا،و(د.ط،ورر نم،واصيؤتد واإلادالضا،و
د.مل.و و

 -ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (ت808 :ه1405/م).

 .30ضيمضتواريوخ منا،و(ط،1ورر نم،وض استواصيع وو،و2007ل.و
 -بو ااؤا سليمان بن االشعد بن إسحا بن بلير بن شداا (ت275 :ه888/م).

 .31اتيو رووداؤد،وأليردق:وضليدموضلرداواصدمتيواتدمواصليردم،و(د.ط،وررد نم،واصيؤتندتواصعند يت،و
د.مل.و
 -الديار بكر

حمين بن محمد بن الحمن (ت966 :ه1558/م).

 .32أ وي واصخينهوةاو حوالو بفهواصتينه،و(د.ط،ورر نم،وداووا دو،ود.مل .و
بن ز ريا القزوينم (ت395 :ه1004/م)

 -الراز

ابو الحمن احمد بن فار

 -الراز

بو القاسأ عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد الغافقم (ت381 :ه991/م).

 .33ضعت وضي تنهواص غت،وأليرق:واتمواصسالووضليمول ونا،و(د.ط،وداوواصفذ ،و1979ل.
.34

ضسددتمواصيو ددأوص تدوال ح،وأليرددق:وصطفدداوردديوضليددمواصنددفاون خد نا،و(ط،1ورر د نم،وداوو

اصغ لواإلاالضا،و1997ل .و

 -ابن بم الراك

بو بكر مصع بن ممعوا الخلنم الميانم (ت458 :ه1065/م).

 .35االضال واصيختن وةاوش بو ي واصيختن ،و(د.ط،ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل.و و
 ابن رستة بو علم حمد بن عمر (ت290 :ه902/م).635
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 .36ات لواألاال واصتينست،و(صرما،وضطنعتور يا،و1891ل.و و
 -الز يد

محمد بن محمد (ت1205 :ه1790/م).

 .37أ واصع نلوضيوجوال واصي ضول،وأليرق:وضتيواتوضيواصيلييريو(داوواصممايت،ود.مل .و
 الزر ممممانم بممممو عبممممد هللا محمممممد عبممممد البمممما م بممممن يوسممممف بممممن شممممهاب الممممدين محمممممد(ت1122 :ه1710/م).

 .38شد د بواص وقد د باوا د د واصيوالد د واص مبن ددتوشد د صيتءواصيليمي ددت،و(ط،1ود.و،وداوواصذتد د واصع يند ددت،و
1996ول .و
 -ابن زهرة محمد بن حمد بن مصطفى بن حمد (ت1394 :ه1974/م).

 .39خ أ واصتترريو(ل،و(د.ط،واصي ل ،وداوواصغ لواإلاالضا،ود.مل.و و
 -ابن سعد بو عبد هللا محمد (ت230 :ه842/م).

 .40اصطنيد د مواصذتد د ى،وألير ددق:وضلي ددموات ددمواصيد د دوواطد د ،و(ط،1وررد د نم،وداوواصذتد د واصع ين ددت،و
1990ول.و
 -المهلم بو القاسأ عبد الرحمن بن عبد هللا (ت581 :ه1185/م).

 .41اص ناواألبفوةاوأفسر واصسر واصتتويتوالريولك و،و(د.ط،ورر نم،وداوواصيع ةت،ود.مل .و
 -ابن سيد النا

بو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن حمد (ت734 :ه.)1333/

 .42ارواواأل وةاوةتواواصيغ زحوناصسر ،و(ط،1ورر نم،وداوواصي ،و1993ول.و و
 -ابن سيده بو الحمن علم بن اسماعيل (ت458 :ه1065/م).

 .43اصيخن د ددف،وألير د ددق:وخ ر د دداوارد دد اهن وجف د د ل،و(ط،1ورر د د نم،وداووححن د د واصت د د ا واصع ب د ددا،و
1996ل.و و

 -اللافعم بو عبد هللا محمد بن ااري

بن ال با

 .44ضستمواالض وواصك ةعا،و(د.ط،ود.و،ود.مل .و
 -ابن شب

بن عثمان (ت204 :ه819/م).

بم زيد عمر بن شب النمير البصر (ت262 :ه876/م).

 .45ات لوأ وي واصيمتتتواصيتوو ،وأليرق:وةمن وضليموش توم،و(جم ،ود.مل.و و

 .46اصكي ئاواصك يفت،وأليرق:وحسيورديواتردموش جنكدا،و(د.ط،وداوو د ئ واصع د وص تكد وناصتوزيد ،و
د.مل .و
 -الليبانم بو بكر بن بم عاصأ حمد بن عمرو بن اليحا (ت287 :ه900/م).

 .47االح دوناصيث با،وأليرق:وش ا وحنناو حيمواصتوات ص،و(ط،1واص ي ا،وداوواص يت،و1991ل .و
 ابمن بمم شمميبة بمو بكمر عبممد هللا بمن محممد بممن ابمراهيأ بمن عثمممان بمن خواسمتم ال بمممم(ت235 :ه849/م).
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 .48األدلوالر دديوش ددرنت،وألير ددق:وضلي ددمووعدد واصيم ددوجا،و(ط،1وصتتد د ا،وداوواصنك د ئ واإلا ددالضنت،و
1999ل.و و

 .49اصين ددتفوة دداواالح دت ددروناال د د و،وألير ددق:ونيد د لوتوا ددفواصل ددوم،و(ط،1واص يد د ا،وضؤتن ددتو
اص شم،ود.مل.و
 ابممممن اللمممميخ اأصممممبهانم بممممو محمممممد عبممممد هللا بممممن محمممممد بممممن عفممممر بممممن حيممممان (ت:369ه979/م).

 .50خددال واصتتدداون داشد ،وأليرددق:واد صءوردديوضليددمواصويتد ا،و(ط،1وداوواصيسد وص تكد وناصتوزيد ،و
1998ل.و و

 -الصالحم محمد بن يوسف (ت942 :ه1535/م).

 .51اتاواصممىوناص ش د،وأليرق:وا دلو حيمواتمواصيوجدودون خد نا،و(ط،1وررد نم،وداوواصذتد و
اصع ينت،و1993ل .و

 -ابن اليياء بهاء الدين بو البقاء محمد بن حمد (ت854 :ه1450/م).

.52

أ د وي وضؤ ددتواصيك د ةتوناصيمتت ددتواصك د يفتوناصيت د واصك د يف،وألير ددق:وا ددال وار د اهن ون خ د نا،و

(ط،2ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،و2004ل.و و

 -الطبرانم بو القاسأ سليمان بن حمد بن يوب (ت360 :ه971/م).

 .53اصيعتد د واألنا ددر،وألير ددق:و د د و ور دديوا ددواو ور دديوضلي ددمون خد د نا،و(د.ط،واصيد د ل ،وداوو
اصل ضري،ود.مل .و
 -الطيالمم سليمان بن ااؤا بن الماروا (ت204 :ه819/م).

 .54ضستمواصطن صسا،وأليرق:وضليمواتمواصيلسيواصت نا،و(ط،1وضن ،وداوولت ،و1999ل.
 -العامر

يحيى بن بم بكر بن محمد بن يحيى العامر (ت893 :ه1435/م).

 .55رمتتواصيل ةداونب ندتواالض داوةداوأ خدنفواصيعتد اموناصسدر وناصكدي ئا،و(د.ط،وررد نم،وداوو
ا دو،ود.مل .و
 -ابن عبد البر بو عمر يوسف المغاز بن عبد هللا (ت463 :ه1070/م).

 .56اصموووةداواختند وواصيغد زحوناصسدر ،وأليردق:وشدوقاوعدنف،و(ط،2واصيد ل ،وداوواصيعد وو،و
د.مل.و
 -ابن عماكر بو القاسأ علم بن الحمن بن هبة هللا (ت571 :ه1175/م).

 .57أ د وي ودضكددق،وأليرددق:واي د نوردديو اضددتواصعي د نح،و(داوواصفذ د وص طن اددتوناصتك د وناصتوزي د ،و
1995ل.و و

 ابن الفراء اللافعم بو محمد الحمين بن ممعوا بن محمد (ت516 :ه1122/م).637
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ش د د بواصسد ددتت،وأليرد ددق:وشد ددعر واالوب د د نطون خ د د نا،و(ط،2ورر د د نم،واصيؤت د د واإلاد ددالضا،و

.58

1983ل .و
 بو الفرا اأصفهانم الحمن بن عبدهللا بن علم (ت356 :ه966/م).اال با،وأليرق:واير وج ر ،و(ط،2ورر نم،وداوواصفذ ،ود.مل.

.59

و
 -القار

بو الحمن نور الدين علم بن سلطان المال الهرو (ت1014 :ه1605/م).

 .60ش بواصكف ،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل.و

 -القزوينم ز ريا بن محمد بن محموا (ت682 :ه1283/م).

 .61ا وواصتالدون خن وواصمن د،و(رر نم،وداووا دول .و
 -القمممطالنم بمممو ال بمما

(ت923 :ه1517/م).

شمممهاب المممدين حمممد بمممن محممممد بممن بمممم بكمممر بممن عبمممد الملمممك

 .62اصيوال واص مبنتوش صيتءواصيليميت،و(د.ط،واصي ل ،واصيؤتنتواصتوحن نت،ود.مل.
 -القلقلند

بو ال با

حمد بن علم (ت821 :ه1418/م).

 .63انءواألاك وةاوات اتواألبك ،و(رر نم،وداوواصذت واصع ينتل .و
 -القيمم بو عبد هللا الحمن بن عبد هللا (ت6 :ه627/م).

 .64حياد بوشدوالمواإلياد ب،وأليرددق:وضليددموردديوضليددودواصددمات با،و(ط،1وررد نم،وداوواصغد لو
اإلاالضا،و1987ل .و
 -ابن قيأ الموزية شم

الدين (ت751 :ه1350/م).

 .65اصط واصتتوح،و(ط،1واصي ل ،وداوواصتوزي وناصتك واإلاالضنت،و2004ل.و و
 -ابن ثير عماا الدين بم الفداء اسماعيل بن عمر (ت774 :ه1372/م).

 .66اصتمايتوناصتم يتو(اصسر واصتتويتل،و(رر نم،وداوواريونثر وص طن اتوناصتك ،ود.مل.و
 -ال مم بو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر (ت249 :ه863/م).

 .67اصيتتخ د وة دداوضس ددتموات ددمور دديوحير ددم،وألير ددق:وضن ددطف واصع ددمنح،و(ط،2وداوور تس ددنتوص تك د و
ناصتوزي ،و2002ل.

 -ال العم بو الر ي سليمان بن موسى بن سالأ بن حمان (ت634 :ه1236/م).

.68

االاتفد وشي د وأادديتت وضغ د زحوواددولو و(لوناصخ ف د واصثال ددت،و(ط،1ورر د نموداوواصذت د و

اصع ينت،ود.مل .و

 -ابن ما

بو عبد هللا محمد بن يزيد (ت273 :ه886/م).

 .69اتيواريوض ج ،وأليرق:وضليموة ادواتمواصن قا،و(داووححن واصذت واصع بنت،ود.مل.و
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(ت179 :ه795/م)

 -مالك مالك بن ان

 .70اصيو أ،وأليرق:وضليموضنطف واألاريدا،و(ط،1واالضد وام،وض اسدتو ازتدمورديواد ط اوالو
بمن اوصالاي لواصخر يتوناالبس بنت،و2004ل و
 -الماورا

.71

بو الحمن علم بن محمد بن محمد بن حبي (ت450 :ه1058/م).

االوواصتتو ،و(ط،1ورر نم،وداوونضؤتنتواصمالل،ود.مل.

 -ابن المبار

ابو عبد الرحمن عبد هللا بن واغح الحنظلم (ت :ه/

م)

 .72اص لددموناص قد ئقوالردديواصيند وك،وأليرددق:وحترد واصد حييواألاريدداو(د.ط،وررد نم،وداوواصذتد و
اصع ينت،ود.مل .و

 -ابن المماور

ماا الدين بو الفتح يوسف بن يعقوب (ت690 :ه1291/م).

 .73افتورالدواصنييونضؤتونبع
اصمتتنت،و1996ل.و و

واصلت زواصيسدي وأد وي واصيستنند ،و(اصيد ل ،وضؤتندتواصثي ةدتو

 -مملأ بو الحمن مملأ بن الحماا القلير النيمابور (ت261 :ه874/م).

 .74النءوضس ،وأليرق:وضليموة ادواتمواصن قا،و(رر نم،وداووححن واصت ا واصع با،ود.مل.
 -المقدسم شم

.75

الدين بو عبد هللا محمد بن حمد (ت375 :ه985/م).

حسيواصتي ان وةاوضع ةتواألق صن ،و(ط،3ورر نم،وداووا دو،و1991ل .و

 -المقريمممز

بمممو ال بممما

(ت845 :ه1441/م).

تقمممم المممدين حممممد بمممن علمممم بمممن عبمممد القممماار الحممممنم العبيمممد

 .76اضت د واالا ددي وشي د وص تت دداوض دديواألح دوالوناإلضت د ،وألير ددق:وضلي ددموات ددمواصلير ددمواصتيني ددا،و
(ط،1ورر نم،واوواصذت واصع ينت،و1999ل .و

 -ابن منظور

ماا الدين محمد بن مكرم (ت711 :ه1311/م).

 .77صس اواصع ل،و(ط،3ورر نم،وداووا دو،ود.مل.و و

 -النمائم بو عبد الرحمن حمد بن شعي بن علم الخراسانم (ت303 :ه915/م).

 .78اصستيواصذت ى،وأليرق:وحسيواتمواصيتع وش تا،و(د.ط،ورر نم،وض استواص ا صت،ود.مل.
 بممو ن مميأ اأصممبهانم حمممد بممن عبممد هللا بممن حمممد بممن اسممحا بممن موسممى بممن مهممران(ت430 :ه1038/م).

 .79اصط واصتتوح،وأليرق:وضنطف وخا ودنبي واصت نا،و(ط،1وداوواريوح و،و2006ل.و
 .80ضع ةددتواصنددل شت،وأليرددق:واد دلوردديوتواددفواصعد انح،و(ط،1واص يد ا،وداوواصددو يوص تكد ،و
1998ل.و
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 -ابن هلام بو محمد ماا الدين عبد الملك (ت213 :ه828/م).

 .81اصتنت اوةاوض وكوحير ،وأليرق:وض ن واصمواا موناالشلد واصني بندت،و(ط،1واصدنيي،وض ند و
م .و
اصمواا موناالشل واصني بنت،ود .و

 .82اصسدر واصتتويددت،وأليرددق:وضنددطف واصسددي ون خد نا،و(ضند ،وشد نتونضؤتنددتوضنددطف واصند راو
اصل تا،و1955ل.و
 -الوا د

محمد بن عمر (ت207 :ه822/م).

 .83اصيغ زح،وأليرق:وض واماوجوبه،و(ط،3ورر نم،وداوواألا يا،و1989ل.و
 -الوزير بو القاسأ بن محمد بن ابراهيأ الغمانم (ت1019 :ه1610/م).

 .84حمييتواالزل ووةاوض هنتواصعك واصعي و،وأليرق:وضليدمواصع بداواصخطد را،و(د.ط،وررد نم،و
داوواصغ لواإلاالضا،و1985ل .و
بو محمد عبد هللا (ت197 :ه812/م).

 -ابن وه

 .85أفسد ددر واصي د د اوضد دديواصت د د ض والرد دديونل د د ،وأليرد ددق:وضنؤ د ددوشوضد ددووابا،و(ط،1وداوواصغ د د لو
اإلاالضا،و2003ول.و و
 -يا وت الحمو

بو عبد هللا شهاب الدين بو عبد هللا (ت626 :ه1228/م).

 .86ضعت واصت ماا،و(رر نم،وداووا دول .و

 -اليمنم نلوان بن سعيد الحمير (ت537 :ه1142/م).

 .87شيهواصع وووندنا واصع لوضيواصذ وو،وأليرق:وحسريوريواتمو واصعيد ح،و(ط،1وررد نم،و
داوواصفذ واصيع ا ،و1999ل .و

الثانوية

ثانياً :الم ار

 -اآغا ممعوا يحيى.

 .1اإلقط د د واإلا د ددالضاوة د دداواصعن د د واصتت د ددوح،و(د.ط،واص ي د د ا،واصت ضع د ددتواصت ويخن د ددتواصس د ددعوديت،و
2006ل.

 -االفغانم سعيد.

 .2اوا واصع لوةاواصت ل نتوناإلاالو،و(ط،1واصذوي ،وضؤتنتوداوواصع نبت،و1936ل.
 -ترسيمم عدنان.

 .3اصنييونحا و واصع ل،و(رر نم،وداوونضؤتنتواصلن ،ود.مل.
 -المبور

سعد رميان محمد بالا.

 .4االخك لونااتخماض أم واصلا ويت،و(د.ط،واصيؤت واصت ضعا،وداوواصذت وناصو ئقواصت ضمندت،و
2014ل.
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 -سامح ماا الدين.

 .5اصعي و وةاواموواإلاالو،و(د.ط،واصي استواصين يتواصع ضت،ود.مل.
 -اللريف حمد ابراهيأ.

 .6ضؤتوناصيمتتتوةاواصت ل نتوناممواص اول،و(اإلاؤتمويت،وداوواصفذ واصع با،ود.مل.
 -اقور محمد سهيل.

 .7أ وي واصع لوقتاواإلاالو،و(ط،1ورر نم،وداوواصتف ئه،و2009ل.
و
 -ابن عاشور محمد الطاهر.

 .8أفسر واصتل ي وناصتتوي ،و(أوبه،و1984ل.و
 -العبيد

عبد المبار منمم.

 .9اصط ئفوندنووقتر تو نفواصع بنت،و(ط،1واص ي ا،وداوواص ة اا،و1982ل.
 -علم

واا.

 .10اصيفناوةاوأ وي واصع لوقتاواإلاالو،و(ط،2واالاؤتمويت،و1993ل.
 -معطم علم محمد.

 .11أ د وي واصع د لواإلقتن د دحوقتدداواإلاددالو،و(رر د نم،وداوواصيتمدداواص تت د با،وضؤتنددتوولواصتن د ،و
د.مل.
 -المالح هاشأ يحيى.

 .12اصواددنروةدداواصسددر واصتتويددتوناصخالةددتواص اشددم ،و(اصيواددا،وداوواردديواأل ر د وص طن اددتوناصتك د ،و
2005ل.

 -ياسين نممان.

 .13أط ددووواألنع د واإلقتن د ديتوة دداوان د واص ا د صتوناص اش ددمتي،و(شغ ددماد،وداوواصك د ناواصثي حن ددتو
اصع ضت،ود.مل.

ثالثاً :الرسائل واأااريح المام ية
 -اللمر

محمد حمزة ار هللا.

 .1ضدوابئوشددن واصت يد واصع بنددتون لد وةدداواصتكد طواصتتد وحوقتداواإلاددالو،وواد صتودنتددوواص،و(ج ضعددتو
شغماد،ون نتواصت بنتواريووشم،و2004ل .و
 -اللمر

ظاهر ذياب.
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 .1صيلتوايواألحوالواإلقتن ديتواتمواصع لوقتاواإلاالو،وضت توض ن وش رداوص م اواد مواإلبسد بنتو
(ج ضعتوش را،وض ن وش راوص مواا مواصلا ويتواصت ويخنت،وض ،4واصعمدو2ل.

رابعاً :المصاار اال نبية
1. The Periplus of the Erythensea,chpter36

و
و
الهوامش
(1لوجي لواصمتيوضليموريوضؤ ووريوضتروو،وصس اواصع ل،و(ط،3ورر نم،وداووا دو،ود.مل،و.43/9
(2لوزييواصمتيو ردوواتدمو وضليدمورديوارداوشؤد ورديواتدمواصيد دوواصلتفداواصد ازح،وضختد وواصندل ب،وأليردق:وتوادفو
اصكن وضليم،و(ط،5ورر نم،واصماوواصتيوذجنت،و1999ل،و.186
(3لوجوادوا ا،واصيفناوةاوأ وي واصع لوقتاواالاالو،و(ط،2واالاؤتمويت،و1993ل،و.505/7
(4لوضليموامراو يوش،وأ وي واصع لوقتاواالاالو،و(ط،1ورر نم،وداوواصتف ئه،و2009ل،و .57و
(5لواتددمواص د حييوردديوضلي ددم،وضيمضددتوار دديوخ ددمنا،و(ط،1ورر د نم،وض اسددتواصيع د وووص طن اددتوناصتك د ،و2007ل،و
 .435و
(6لو ا اوضليموضعطا،وأ وي واصع لواإلقتن دحوقتاواإلادالو،و(ررد نم،وداوواصيتمداواص تتد با،وضؤتندتوولواصتند ،و
د.مل،و141؛وظ ل وذش بواصكي ح،وصيلتوايواالحوالواالقتن ديتواتمواصعولوقتاواالاالو،وضت توض ن وش راو
ص مواا مواالبس بنت،و(ج ضعتوش را،وض ن وش راوص مواا مواصلا ويتوناصت ويخنتل،وض ،4و ،2و .331و

(7لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.141
(8لواصي ج وبفس ،و.142
(9لو يوش،وأ وي واصع ل،و.58

(10لو روواتمو وضليموريوااي اراواصنخ وح،والنءواصنخ وح،وأليرق:وضليدموزلرد ورديوب اد واصت اد ،و(ط،1و
داوو و واصتت ،ود.مل،و.57/3

(11لوبتيد د اوي ا ددري،وأط ددووواألنعد د واإلقتند د ديتوة دداواند د واص اد د صتوناص اش ددمتي،و(د.ط،وشغ ددماد،وداوواصكد د ناو
اصثي حنتواصع ضت،ود.مل،و.45-44
(12لوي اري،وأطووواالنع واالقتن ديتو،و.45
(13لوارووضتنووواتمواصي كوريوضليمواصتنس رووحواصثع صتا،وصط ئفواصيع وو،وأليردق:وارد اهن واالتند وحون خد نا،و
(د.ط،واصي ل ،ود.مل،و.16/1

(14لواوو وتواف،واايت،و.36

642

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

(15لو ردوواصلسدديوضسد ورديواصلتد واصيكددر حواصتنسد رووحواصكددمر وشيسد ،وادلنءوضسد ،وأليرددق:وضليدموةد ادواتددمو
اصن قا،و(د.ط،ورر نم،وداوواحن واصت ا واصع با،ود.مل،و.2282/7
(16لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.185
(17لوا ا،واصيفنا،و .572/7و
(18لواصي ج وبفس ،و.573/7

(19لو اص ح :ونلداواصلتد واصعردن ونلداواألدا واصتداوأطلديورمد واصلتدولونأتلدولوحصد و لدري؛وارديوضتردوو،وصسد او
اصع ل،و.312/14
(20لوا ا،واصيفنا،و.571/7
(21لو اروواصي ا وريوضليموريوار اهن واصغس باواصكمر وش صوزي ،وحمييتواالزل ووةاوض هنتواصعك وناصعي و،وأليردق:و
ضليمواصع باواصخط را،و(د.ط،ورر نم،وداوواصغ لواالاالضا،و1985ل،و.124

(22لو ارددوواصي اد وا دداوردديواصلسدديوردديوهنددتو واصيعد نووشد ريواسد ا ،وأد وي ودضكددق،وأليرددق:وايد نوردديو اضددتو
اصعي نح،و(د.ط،وداوواصفذ وص طن اتوناصتك وناصتوزي ،و1995ل،و.122/4
(23لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.96/10

(24لو ردووبند وااددي اراورديوحيد دواصتدول حواصد ازح،واصنددل بونأد واص غددتونادل بواصع بندت،وأليرددق:واحيدمواتددمو
اصغفووواط و،و(ط،4ورر نم،وداوواصع وص يالتري،و1987ل،و.127/1
(25لواصينمووبفس ،و.270/1
(26لواصينمووبفس ،و.270/1
(27لواصينمووبفس ،و.270/1

(28لو روواصوصرموضليدمورديواتدمو ورديواحيدمورديوضليدمورديواصوصردمورديوا ندتورديواألزو واصغسد باواصيؤداواصيعد نوو
ش ألزوقا،و خن ووضؤتونض وج وةرم وضديواا د و،وأليردق:ووشدمحواصند صءوض لده،و(د.ط،وررد نم،وداوواالبدمصهو
ص تك ،ود.مل،و.109/1
(29لواريواس ا ،وأ وي ودضكق،و.349-348/44

(30لوض صددكوردديو بددهوردديوض صددك،واصيو ددأ،وأليرددق:وضليددموضنددطف واألاريددا،و(ط،1واالض د وام،وض اسددتو ازتددموردديو
ا ط اوالوبمن اواالاي لواصخر يتوناالبس بنت،و2004ل،و.785/3
(31لو روووضليموجي لواصمتيواتمواصي كوريولك ووريو تولواصلير حواصيع ة ح،واصسر واصتتويدت،وأليردق:وضندطف و
اصسي ون خ نا،و(ط،2وضن ،وش نتونضؤتنتوضنطف واصن راواصل تا،و1955ل،و.136/1

(32لو اد واصددمتيوارددووح ضددموردديوهنددتو واردديواردداوحمتددم،وشد بوبمد واصتال ددت،و(ضند ،و1962ل،و354/13؛ول شد و
دتوناصخالة ددتواص اش ددم ،و(اصيوا ددا،وداووار دديواأل رد د وص طن ا ددتوناصتكد د ،و
يلرد د واصي ددالب،واصوا ددنروة دداواصس ددر واصتتوي د و
(2005ل،و.154واصيطع د وردديواددمح:ونلددوواصيطع د وردديواددمحوردديوبوةدداوردديواتددموضت د و،وارددوونل د ونن د اوضدديو
اش اووق يتونضيواصيطعيريونن اواق م واذىوص اولو و(لوحريووج وضيواصطد ئفونضد مواصيطعد وةداوضؤدتو
ةاواف ولاصواصستتون ة اقو وندةيوش صتلواونلوواريوشا ونأسعريواتت.واروواصف وجي لواصمتيوريواتمواصد حييو
ا اوريوضليموريوضليمواصتوزح،واصيتتر وةاوأ وي واالض وناصي وك،وأليرق:وضليمواتدمواصيد دوواطد وناخد نا،و

(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،و1992ل،و.155/3
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(33لو ردوواتددمو وضليدموردديوايد وردديوناقددمواصسدمياواصواقددمح،واصيغد زح،وأليرددق:وض وادماوجواددي،و(ط،3وررد نم،و
داوواألا يا،و1989ل،و119/1؛واصيالب،واصوانر،و.236
(34لوش دديهواص ددمتيوار دديوث ددن واصتوزي ددت،واصطد د واصتت ددوح،و(ط،1واصيد د ل ،وداوواصتوزيد د وناصتكد د واالا ددالضنت،و2004ل،و
.256
(35لو رددووشؤ د وردديواردداوشددرنتواتددمو وردديوضليددموردديوار د اهن وردديواثي د اوردديوخوااددتاواصمنسدداواصكددمر وشد ريوشددن ،و
اصينتفوةاواألح دتروناا و،وأليرق:وني لوتوافواصلوم،و(ط،1واص ي ا،وضؤتنتواص شم،ود.مل،و.36/5

(36لواصواقمح،واصيغ زح،و.231/5
(37لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و .184و
(38لو ردوواصيدن

وضليدمورديوضليدمورديواتدمواصد از واصلسدرتاواصي يد وشي أاد واص بردمح،وأد واصعد نلوضديوجدوال و

اصي ضول،وأليرق:وضتيواتوضيواصيلييري،و(د.ط،وداوواصممايت،ود.مل،و.203/3

(39لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.189
(40لواص برمح،وأ واصع نل،و .542/17و
(41لواصينمووبفس ،و.568/15

(42لو ارووداؤدوا ني اوريوداؤدوريواصت وندواصطن صسا،وضستموارووداؤدواصطن صسا،وأليرق:وضليموريواتدمواصيلسديو
اصت نا،و(ط،1وضن ،وداوولت ،و1999ل،و .672/3و
(43لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.184
(44لواص برمح،وأ واصع نل،و.194/3
(45لواصينمووبفس ،و.195/3

(46لو ردووزيددموايد وردديوشددنتورديواترددم وردديوويطددتواصثيد حواصيعد نووشد ريوشددنت،وأد وي واصيمتتددتوالردديوشددنت،وأليرددق:و
ةمن وضليموش توم،و(د.ط،ود.و،ود.مل،و .503/3و
(47لواوو واصي ئم ،واايت،و.90
(48لو ات بتورديواتدموي صردا:ونلدوونت بدتورديواتدموي صرداورديوايد نورديوايرد ونلدووضديواالحدالووضديورتداو رد صونلد و
ةخ دداوض دديو ن ددف،ونل ددوو اح ددمواصواة ددمتيوضد د وزايد د و ن ددفوة دداواصوة ددمواص دداوجد د وحصد د ووا ددولو و(ل؛وار دديوحد د وو

االبمصسدا،وجواضد واصسدر واصتتويددتونخيدهوواد ئاو خد ىوالردديوحد و،وأليرددق:واحسد اولند ل،و(ط،1وضند ،وداوو
اصيع وو،و1900ل،و.265/1
(49لواصواقمح،واصيغ زح،و.967/3

(50لواص برمح،وأ واصع نل،و203/3؛واص ازح،وضخت وواصنل ب،و.240/1
(51لواص برمح،وأ واصع نل،و203/3؛واريوضتروو،وصس اواصع ل،و.72/5
(52لواص برمح،وأ واصع نل،و.194/203
(53لو روو ا او حيموريواي وريوواتت،واألاال واصتينست،و(صرماواصيل نات،وضطنعتور يا،و1891ل،و.215/7
(54لوض صك،واصيو أ،و1235/5؛واصي ة :ونلوواصيط اوش ص ة وألب ويس واالاؤ و،وض صك،واصيو أ،و.1235/5
(55لواصطن صسا،وضستموارووداؤدواصطن صسا،و.296/4
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(56لو نلوواتمو وريواصمن لوريواتمواصيط ،ونصموقتاواصمت ورثال واتوامونبتوول ش وةاواصكع ،ونن اويي لو
ص ُوحت واالضت،ونااوواولو و(لوعي واصن وندا وص ،وأوةاوةاواصط ئفوادتتو(68ه687-619-لوةداوايد وو
اص بر ونلوواريواصسدنعريوادتت،و ردوواصفاداواحيدمورديوا داورديوضليدمورديواحيدمورديوحتد واصعسديالبا،واالاد شتو
ةدداوأيررد واصنددل شت،وأليرددق:واد دلواحيددمواتددمواصيوجددودون خد نا،و(ط،1وررد نم،وداوواصذتد واصع ينددت،ود.مل،و
122-121/4؛وص ي يموتتر :وبا لوض يموضد لو وا يد ،واتدمو و(لوحن أد ونض ني أد واصت ويخندتو(. 3ه-
68ه687-619/لو ر وضتكوو ،و(شغماد،وداوواال نحتوص تك وناصطن ات،و2020ل،و.10-1

(57لو رددووضليددمواتددمو وردديونل د وردديوضس د واصين د حواصي شددا،واصت د ض والردديونل د ،وأليرددق:ووةع د وةددوزحواتددمو
اصيط وناخ نا،و(ط،1وداوواصوة ،و2005ل،و.48/1
(58لوض صك،واصيو أ،و.1239/5

(59لوأيدداواصددمتيواصتتمد با،واصترد وواالقتند دحوةدداواالاددالو،و(ط،6وررد نم،وداوواالضددتوص طن اددتوناصتكد وناصتوزيد ،و
2004ل،و.58
(60لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.185
(61لوارووداؤدوارووحتنفتواصمتتووح،واصتن م،وأليرق:ور بم ودوصفري،و(شينسن دا،وة اب وشت تت ،و1984ل،و.75/3
(62لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.185
(63لواصطت ابا،واصيعت واالنار،و .34/2و

(64لوضنيوبتورت واصل و و(وعاو واتم لونلاوضنيوبتورت واصل و وريوح اورديوشترد ورديوصمد وورديوونيندتورديو
اتمو وريولاللوريوا ض وريواعنعت،وناضم ولتمورت واووورديوزلرد ورديواصلد و ورديوحي دتورديوجد ش؛و
روواتمو وضليموريواعموريوضتن واصيع نووش ريواعم،واصطني مواصذت ى،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،و

1990ل،و.104/8

(65لواصواقمح،واصيغ زح،و.866/2
(66لوا يت:ونلاوجم واريواراوواة ونن ب وةاوخمضتوواولو و(لونضع وخاد ونوعدوىونضنيوبدتورتد وادعم؛و
اريواعم،واصطني مواصذت ى،و.385/1

(67لوارديواردداو اوةد :ونلددوواتددمو وردديواترددمو ورديو اوةد وضددوص وواددولو و(ل،واصنخد وح،واصتد وي واصذترد ،و(د.ط،و
دائ واصيع ووواصعثي بنت،وحرموواش دواصمني،ود.مل،و.138/5
(68لواروولنس وضليدمورديولنسد ورديوادوو ورديوضواد واصادل كواصيكدموووش صت ضداح،واصكدي ئاواصيليميدت،و(د.ط،و
رر نم،وداوواحن واصت ا واصع با،ود.مل،و.112-111/1

(69لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.193/5
(70لواريوخ منا،واصييمضت،و.44

(71لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.193/5
(72لو يوش،وأ وي واصع ل،و.74
(73لواريوخ منا،واصييمضت،و.446
(74لوضليمواصط ل واريوا شوو،وأفسر واصتل ي وناصتتوي ،و(أوبه،و1984ل،و.67/12
(75لوا ا،واصيفنا،و.548-547/7
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(76لو يوش،وأ وي واصع ل،و.74
(77لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.55/10
(78لوا ا،واصيفنا،و.552/7
(79لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.59/11
(80لوا ا،واصيفنا،و.552/7
(81لواص برمح،وأ واصع نل،و.96/2

(82لوارووشؤ وضليموريواصلسيوريودويمواالزدح،وجيمد واص غدت،وأليردق:ووضد حوضترد وشع نؤدا،و(ط،1وررد نم،وداوو
اصع وص يالتري،و197ل،و.857/3
(83لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و73؛واتنتوريواراونق
اراونق

:وناا وارند ونقد

واص لد حونلدوواخدووادعمورديو

و(لونلوواصاحونس ووب لندتووادولو و(لونلكد ونجمد ،ونقدموضد موةداواصيمتتدتوةداوحند ووادولو

و(ل؛واريوحت واصعسيالبا،وأمات واصتمات ،و(ط،1واصمتم،وداوواصيع ووواصتر ضنت،ود.مل،و.103/7

(84لواتمو وريواتمواصع ي وريوادويه،وضتتي واصيمتتتوةاواممواص اول،و(ط،1واص ي ا،و1982ل،و.224
(85لوا ا،واصيفنا،و.547/7
(86لواصي ج وبفس ،و.547/7

(87لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.170
(88لواريواصيت نو،وأ وي واصيستنن ،و.78
(89لواريوخ منا،واصييمضت،و.445
(90لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.171
(91لواريوخ منا،واصييمضت،و.445
(92لواصينمووبفس ،و.445

(93لواروواصي ا واتمواص حييوريواتمو وريوضليمواصغ ةياواصتول ح،وضستمواصيو أوص تدوال ح،وأليردق:وصطفداورديو
ضليمواصنفاون خ نا،و(ط،1ورر نم،وداوواصغ لواالاالضا،و1997ل،و.161/1
(94لواص برمح،وأ واصع نل،و.475/5

(95لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.171
(96لواص نش :ونلوواص وبواصاحويخت وش واصتن دووحف ظ قوا ن وضيواصس قت؛واص برمح،وأ واصع نل،و.193/332
(97لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.133/2

(98لوارددووشؤ د واحيددموردديواصلس دريوردديوا دداوردديوضوا د واصخس د نوج د دحواصخ ا د باواصترميددا،ودالئدداواصتتددو ونضع ةددتو
احوالوا ح واصك يعت،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل،و.106/4

(99لواريول ش ،واصسر واصتتويت،و.320/2
(100لواصترميا،ودالئاواصتتو ،و.115/5

(101لو ارووذووارووشؤ وضنع وريوضسعودواصخكتاواصتن باواالبمصسداواصيعد نوونأرند وارديوارداواص ااد ،واالضدال و
اصيختن وةاوش بو ي واصسر ،و(د.ط،ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل،و.446/1

(102لواص برمح،وأ واصع نل،و.475/5
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(103لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.171
(104لواص برمح،وأ واصع نل،و.366/29
(105لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.591/2
(106لواص برمح،وأ واصع نل،و234/3؛وضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.171
(107لواص برمح،وأ واصع نل،و.428/16
(108لواريوخ منا،واصييمضت،و.445

(109لواص برمح،وأ واصع نل،و،55/2و.401/19
(110لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.172
(111لواص برمح،وأ واصع نل،و.489/19

(112لواصمش شددت:ونلدداولند و وادديواصددتوحد لونند بواوينددتعوبم وضدديوخكد ونيددمخاوةرم د واص ج د لوصرتيتدواورمد واألادواوو
اصيلنتت،ونقموااتخمضم وواولو و(لوناصيس يواوةاوحن وواصطد ئف.وارديواتدمواصتد ،واصدموووةداواختند وو
اصيغ زحوناصسر ،وأليرق:وشوقاوعنف،و(ط،2واصي ل ،وداوواصيع وو،ود.مل،و.229/1
(113لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و،66/2و.428/11

(114لواعمووضا اوضليموراللواصتتووح،واالخك لوناادتخماض أم واصلاد ويتوةداواصيكد واالادالضاوحتد وبم يدتو
اصيد د اواص اشد د واصمتد د ح/واصع شد د واصي ددرالدحو(د.ط،واصيؤتد د واصتد د ضعا،وداوواصذتد د وناصو د د ئقواصيوضن ددت،و2014ل،و

.147و ا ي اواصف واا:ونلووا ي اواصف وااوضيوالاوااتم اوضيوالاوق يتويي لوصم وجا ونن اوناصدمصودليد او
اوع وةخ ج وضيواتمصواصتيهواصمتيوةأخاباوقوووضيون وحن اوباوضيووجداوتمدودح،و د وشد اتاوذصدكواص جداو
ضيووجاوتمودحوضيوتمودورتاوق يرت،وةيمووراواصيمتتتونل ج وواولو و(لونشغ وات وشد ص وحتد وةد أتاو

رمووناحدموناصختدم ونب ندتوضكد لموضد ووادولو و(لوحد اقوضسد ي قونيؤتد واشد واتدمو ونقدمو خد ووادولو و(لو

ررت ونبريواراواصمودا ؛واريواعم،واصطني مواصذت ى،و231/7ون56/4ون.63/4

(115لوضليموريواحيموريوضنطف وريواحيمواصيع نووش ريوزل ،وخ أ واصتترريو(ل،و(د.ط،واصي ل ،وداوواصغ لو
االاالضا،ود.مل،و.934/2

(116لواصتتووح،واالخك ل،و.152-147
(117لواص برمح،وأ واصع نل،و.409/2
(118لواصينمووبفس ،و.408/13
(119لاحيموريوا اوريواحيمواصف اوحواصي يكتمح،وانءواألاك وةاوات اتواإلبك ،و(د.ط،ورر نم،وداوواصذت و
اصع ينت،ود.مل،و.154/2

(120لواصتتووح،واالخك ل،و.154-153
(121لوا ا،واصيفنا،و.553/7
(122لواصتتووح،واالخك ل،و.123-133-132
(123لوارددووضليددمواصلسددريوردديوضسددعودوردديوضليددموردديواصفد ا واصنغددوحواصكد ةعاواصكددمر وضلردداواصسددتت،وش د بواصسددتت،و
أليرق:وشعر واالوب نطون خ نا،و(ط،2ورر نم،واصيؤت واالاالضا،و1983ل،و.56/2

(124لوضس ،والنءوضس ،و.159/3
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(125لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.89/6
(126لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.295/1
(127لواريونثر ،واصسر واصتتويت،و.110/1
(128لوارددوواص بن د وا د ني اوردديوضوا د وردديوا د ص وردديوحس د اواصذالاددا،واالاتف د وشي د وأادديت وضغ د زحوواددولو و–و
ناصثال تواصخ ف ،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل،و.95/1

(129لوارددوواتددمو وجي د لواصددمتيواردديوحمتددم وضليددموردديوا دداوردديواحيددموردديواتددمواص د حييوردديوحسدديواالبن د وح،و
اصينن بواصياا وةاونت لواصتتاواألضاونوا وحص وض وكواالواوضيوا باوناتيا،وأليردق:وضليدمواردن و
اصمتي،و(د.ط،ورر نم،وا ص واصذت ،ود.مل،و.1774/2
(130لو اروواتمواص حييواحيموريوشدعر ورديوا داواصخ ااد باواصتسد ئا،وادتيواصتسد ئا،وأليردق:وحسديواتدمواصيدتع و
شت ا،و(د.ط،ورر نم،وض استواص ا صت،ود.مل،و.350/4

(131لواروواص بن ،واالاتف ،و.131/1
(132لو ارددوواتددمو وضليددموردديوادويددهوردديواصمند لوردديواثيد اوردديوب د ة وردديواتددمواصيط د وردديواتددموضت د وواصي شدداو
اصيؤاواصك ةعا،وضستمواالض وواصك ةعا،و(د.ط،ود.و،ود.مل،و.142/11

(133لوارددوواصني د ورم د واصددمتيوضليددموردديواحيددموردديواصاددن وضليددمواصي شدداواصعي د حواصيؤددا،وأ د وي وضؤددتواصيك د ةتو
ناصيسددتمواصلد اووناصيمتتددتواصكد يفتوناصيتد واصكد يف،وأليرددق:واددال وارد اهن ون خد نا،و(ط،2ورر د نم،وداوواصذتد و
اصع ينت،و2004ل،و.96/1
(134لوأياواصمتيواحيموريوا اوريواتمواصي دوو روواصمن لواصلسرتاواصعترمحواصيي ي ح،واضت واالاي وشي وص تتاو
ضد دديواألح ددوالوناألضد دوالوناصلفد ددم ،وأليرد ددق:وضليد ددمواتد ددمواصليرد ددمواصتنيد ددا،و(ط،1ورر د د نم،وداوواصذت د د واصع يند ددت،و
1999ل،و.127/7

(135لو اؤ شتوريوضلني:ونلوواؤ شتوريوضلنيوريوح ش اوريوض وريونتر ورديو دت ورديودندااورديواادمورديو
خ ييددتونيؤت د واش د وضلندديوشددممورددم اقووناصختددم ونن ب د وصمي د وضك د لموض د وواددولو و(ل؛واردديواددعم،واصطني د مو

اصذت ى،و.67/3

(136لواروواصلسيوا اوريوضليموريوضليموريوحتر واصنن حواصنغمادحواصكمر وش صيد نودح،و ادالوواصتتدو ،و(ط،1و
اص ي ا،وداوونضؤتنتواصمالل،ود.مل،و.146/1
(137لواصك ةعا،واصيستم،و.143/1واصع يت:ونلوولن و وايوخنيتوضيوخك وارمااوأتن ونيراوا رم وناصع لو
أسياواصير لواصاحويستخمووضيوج يمواصتخاونيط بوةوقم واصكي ووا ش قوناحماق.واصينمووبفس ،و.143/1

(138لواددعموردديولن د د و( ل:ونلددوواددعموردديولن د د وردديودت د وردديوح و ددتوردديواردداوخ ييددتوردديو ع نددتوردديو يددفوردديو
اصخ و وريوا ام ،ونيؤت واشد و رد وناضد وايد ونلداواصث صثدتورتد وضسدعودورديوثدنهورديوايد نورديوزيدموضتد ورديو
امحوريواي نوريوض صكوريواصتت ووريواصخ و ،واريواعم،واصطني مواصذت ى،و.460/3
(139لوضليددموردديواتددمواصن د قاوردديوتواددفواص وق د با،وش د بواص وق د باوا د وضو ددأواالض د ووض صددك،وأليرددق:و د واتددمو
اص ؤنوواعم،و(ط،1واصي ل ،وضؤتنتواصثي ةتواصمتتنت،و2003ل،و.516/2

(140لوارددووح د أ وضليددموردديوحن د اوردديواحيددموردديوحن د اوردديوضع د ذواصتينيدداواصددماوضاواصسددتتا،واالحس د اوةدداوأي ي د و
النءواريوحن ا،وأليرق:وشعر واالوب نط،و(ط،1ورر نم،وض استواص ا صت،و1988ل،و.494/15وايد نورديو
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اصتيددوب:ونلددووايد نوردديواصتيددوبوردديواصذد ليوردديوحترد وردديوايد نوردديواصيددريوردديووزابوردديوايد نوردديواددعموردديو
اع وريواي نوريوصلا.واريوح وواالبمصسا،وجيم و بس لواصع ل،وأليرق:وصتتتوضيواصع ي ،و(ط،1ورر نم،و
داوواصذت واصع ينت،و1983ل،و.238/1
(141لواي نوريوايليت:ونلوواي نوريوايليتواصمنااونلووضيوالاواصطد ئف؛وارديوادعم،واصطنيد مواصذتد ى،و
.119/2

(142لواروواصمن لوشم لواصمتيواحيموريوضليموريواراوشؤد ورديواتدمواصي دكواصيسدطالبا،واصيوالد واص مبندتوشد صيتءو
اصيليميت،و(د.ط،واصي ل ،واصيؤتنتواصتوحن نت،ود.مل،و.405/1
(143لو اصطفراوريواي ن:ونلوواصطفراوريواي نوريو يفوريواصع

وريويس وريوامب اوريواتمو وريوزل ااو

ريونع وريواصلد و ورديونعد ورديواتدمو ورديوض صدكورديواالزد،وأدوةاوةداواصني ضدتوشدمرماق.وارديوادعم،واصطنيد مو

اصذت ى،و.179/4

(144لوحسدريورديوضليدموردديواصلسديواصدمي ووشؤد ح،وأد وي واصخيدنهوةداو حدوالو بفدهواصتيدنه،و(د.ط،وررد نم،وداوو
ا دو،ود.مل،و.109/2
(145لوضس ،والنءوضس ،و220/1؛و روواتمو وضليمورديوت يدمواصكدمر وشد ريوض جد ،وادتيوارديوض جد ،وأليردق:و
ضليموة ادواتمواصن قاو(د.ط،وداوواحن واصذت واصع بنت،ود.مل،و.105/1

(146لواريوض ج ،واتيواريوض ج ،و.536/1
(147لواص برمح،وأ واصع نل،و.216/27
(148لوضليموريوتوافواصن صلا،واتاواصممىوناص ش دوةاوار وخر واصمن د،و(ط،1ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،و
1993ل،و.207/12

(149لواريوض ج ،واتيواريوض ج ،و.536/1
(150لوار دديواصلس دديوب ددووواص ددمتيوا دداور دديوا د ط اوضلي ددمواصي ددالواصم د نح،وش د بواصك ددف ،و(ط،1ورر د نم،وداوواصذت د و
اصع ينت،ود.مل،و.313/1
(151لواص برمح،وأ واصع نل،و.36/27
(152لواصينمووبفس ،و.36/27
(153لواصمتتووح،واصتن م،و.227
(154لواصينمووبفس ،و .227و
(155لواص برمح،وأ واصع نل،و.468/38
(156لواصمتتووح،واصتن م،و.229
(157لواصينمووبفس ،و.230
(158لو اروواتمواصد حييواتدمو ورديواصيند وكورديوناعدءواصلتر داواصت ندا،واص لدموناص قد ئقوالرديواصيند وك،وأليردق:و
حتر واص حييواالاريا،و(د.ط،ورر نم،وداوواصذت واصع ينت،ود.مل،و.35/1
(159لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.10/6
(160لوارووداؤد،واتيوارووداؤد،و.14/1

161( The Periplus of the Erythensea,chpter36. p36.ل
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بيالقوايوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.174ووووو و

(162لواريونثر ،واصتمايتوناصتم يت،و.110/1

(163لواصن صلا،وا واصممىوناص ش د،و.68/1
(164لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.174
(165لواصي ج وبفس ،و.174

(166لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.174
(167لوضليموحي وج وو واصكي ح،وضوابئوشن واصت ي واصع بنتون ل وةاواصتك طواصتت وحواصنل حوقتداواالادالو،و
وا صتودنتوواص،و(ج ضعتوشغماد،ون نتواصت بنتواريووشم،و2004ل،و.52
(168لواريوحمتم ،واصينن بواصياا ،و.319/2
(169لواصمتتووح،واصتن م،و.122
(170لواصينمووبفس ،و.122
(171لواص برمح،وأ واصع نل،و.91/13
(172لواصمتتووح،واصتن م،و.124

(173لواص برمح،وأ واصع نل،و.294/28
(174لواصمتتووح،واصتن م،و.124
(175لواص برمح،وأ واصع نل،و.91/13
(176لواصمتتووح،واصتن م،و.125
(177لواصمتتووح،واصتن م،و.125

(178لواردديواتنددك:ونلددوواتددمو وردديواردداواتنددكواصخ وجددا،وحرددروشعثد ووادولو و(لوشسد يتواددتتواوبد وةدداوذحو
اصلتتوحص واريواراواصليرقواصرمودحوةيت وةاوضت ص ؛واصتالذوح،وابس لواالش او،و.376/1
(179لواصواقمح،واصيغ زح،و.393/1
(180لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.1771
(181لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.145/2

(182لواصت ضاح،واصكي ئاواصيليميت،و.166/1
(183لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.193/5
(184لواصن صلا،واتاواصممىوناص ش د،و.477/9
(185لواص برمح،وأ واصع نل،و.5/24
(186لوا ا،واصيفنا،و.551/7
(187لواصن صلا،واتاواصممىوناص ش د،و.384/1
(188لواصينمووبفس ،و.105/7
(189لو روواصفتءوةتءواصمتيوضليمورديوضليدمورديوضليدمورديواحيدمورديوادرمواصتد ل،واردواواأل د وةداوةتدواواصيغد زحو
ناصكي ئاوناصسر ،و(ط،1ورر نم،وداوواصي ،و1993ل،و.51/2

(190لواريونثر ،واصتمايتوناصتم يت،و.117/1
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(191لواريوخ منا،واصييمضت،و.445
(192لواص برمح،وأ واصع نل،و.238/14
(193لواصت ضاح،واصكي ئاواصيليميت،و.162-120/1
(194لوضس ،والنءوضس ،و.2309/4
(195لواص ازح،وضي تنهواص غت،و.216/4

(196لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.171
(197لويلرد وردديواردداوشؤد وردديوضليددموردديويلرد واصعد ض ح،ورمتددتواصيل ةدداونبمنددتواالض دداوةدداوأ خددنفواصيعتد امو
ناصسر وناصكي ئا،و(د.ط،ورر نم،وداووا دو،ود.مل،و.245/2
(198لواصتتووح،واالخك ل،و.123-133-132
(199لواصتتووح،واالخك ل،و.123-133-132
(200لواصمتتووح،واصتن م،و.248/3
(201لواص برمح،وأ واصع نل،و.234/3
(202لواصمتتووح،واصتن م،و.248/3

(203لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256
(204لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.24/1
(205لواصمتتووح،واصتن م،و.253-255/3
(206لواصينمووبفس ،و.252/3
(207لواصينمووبفس ،و.251

(208لواص برمح،وأ واصع نل،و.220/6
(209لواصمتتووح،واصتن م،و.251
(210لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.175
(211لواص برمح،وأ واصع نل،و.503/20
(212لواصينمووبفس ،و.324/15

(213لواريوارم ،واصيخنف،و.235/3
(214لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.176
(215لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.97/8

(216لو اتمو وريوضسعودوريو ةاوريوحتر وريوشي وريوة ووريوضخ نووريواد ل ورديون لداورديواصلد و ورديو
أين وريواعموريولاتاوريوضمونتوناا وضمونتواي نوريواصن لوريوضا ،ونيؤت واش واتمواصد حييوناوواتدمو و
ردديوضسددعودواوواتددمورتد و اتددموندوردديوادوا وردديوقد ي وردديواد ل وردديون لدداوردديواصلد و وردديوأيددن واردديواددعموردديو
لاتا،وناضم ولتمورت واتمواصل و وريوزل وريونالل.واريواعم،واصطني مواصذت ى،و.111/3
(217لواصيسطالبا،واصيوال واص مبنت،و.218/2
(218لواالزوقا،واخن ووضؤت،و.72/1
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(219لواسدف ا:ونلداوضتم ددتوضديوضت لداواصط يددقوردريواصتلفددتونضؤدتونقدمواددياواسدف اورمدااواالاد وصتعسدفواص رددا،و
اي د واددير واالردوا وصتتددو واصسددراورم د ؛و رددوواتددمو وشددم لواصددمتيويد قوموردديواتددمو واصكددمر ورند قومواصليددوح،و
ضعت واصت ماا،و(رر نم،وداووا دو،ود.مل،و.121/4
(220ل ر ددوو ات ددمو واحي ددمور دديوضلي ددمور دديوحتت دداور دديول دداللور دديواا ددمواصك ددرن با،واصيس ددتم،وألير ددق:وش ددعر واالوب د نطو
ن خ نا،و(ط،1وض استواص ا صت،و2001ل،و.495/3

(221لو ارووشؤ وريواراوا ا واحيموريواي نورديواصادل كورديوضخ دمواصكدرن با،واالحد دوناصيثد با،وأليردق:وش اد و
حنناواروواصتدوار ،و(ط،1واص يد ا،وداوواص يدت،و1991ل،و390/1؛واشد اورديوادعرمورديواصعد
اعرموريواصع

:ونلدووارديورديو

واالضوحوق شاوضيورتاواتموشيهواا وقتاوخرت ،ونيؤت واش واعرموناض وادينتونقرداوادخ و

رت واصيغر وريواي وريوضخد نو،ونند اواحدموايد لووادولو و(لوا د واصنلد يي،ونبعدموذصدكوحدريوخد واشد او

رديواددعرمورديواصعد

وناخدوصوحصد واصكد ووضت لددمتيونااتكدمموش جتد دتيوةداوخالةددتوايد وردديواصخطد لو(ل؛وارددوو

بمددن واالاددتم با،وضع ةددتواصنددل شت،وأليرددق:وا د دلوردديوتواددفواصف د ازح،و(ط،1واص ي د ا،وداوواصددو يوص تك د ،و
1998ل،و.325/1
(222لواصيي ي ح،واضت واالاي ،و.126/7
(223لواصييمضت،و.442

(224لواصينمووبفس ،و.442
(225لواريواصيت نو،وأ وي واصيستنن ،و.78
(226لوا ا،واصيفنا،و.17/5
(227لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.498/1
(228لوا ا،واصيفنا،و.17/5

(229لو روو تولواألبن وحو(ل:ونلووخ صموريوزيدمورديون رد ونلدووضكدموووشؤترتد وناادي ،وناضد ولتدمورتد وادعرمو
ريواي نوضيورتاواصل و وضيواصخ و وضيواصس شيري؛واريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و،22/7و.200/2
(230لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.498/1
(231لواريوخ منا،واصييمضت،و.443

(232لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256
(233لوا ا،واصيفنا،و.51-22/4
(234لواصلير ح،واص ناواصيعط و،و.379

(235لوي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.9/4
(236لواردديولك د و،واصتنت د اوةدداوض ددوكوحير د ،وأليرددق:وض ن د واصم اوا د موناالشل د واصني بنددت،و(ط،1واصددنيي،وض ن د و
اصمواا موناالشل واصني بنت،ود.مل،و.17/1
(237لواريواتمواصت ،واصموو،و.86/1
(238لو رووو اصي ا واتمواص حييوريواتدمو ورديو حيدمورديوارداواصلسديواصسدمر ا،واصد ناواالبدف،و(د.ط،وررد نم،و
داوواصيع ةتوص طن اتوناصتك ،ود.مل،و.348

(239لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.498/1
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(240لو اي لواصمتيوا ضء،واصعي و وةاواموواالاالو،و(د.ط،ود.و،واصي استواصين يتواصع ضت،ود.مل،و.6
(241لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.498/1
(242لواصك ةعا،واصيستم،و.143/1
(243لواريوخ منا،واصييمضت،و.447
(244لو يوش،وأ وي واصع ل،و.68
(245لواصي ج وبفس ،و.68

(246لوا ا،واصيفنا،و.596-595/7
(247لواريوخ منا،واصييمضت،و.447
(248لو اروواصلسيوا اوريوااي اراوريوارمصواصي اا،واصيخنف،وأليرق:وخ راوارد اهن وجفد ل،و(ط،1وررد نم،و
داوواحن واصت ا واصع با،و1996ل،و.4037/3

(249لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.328/11
(250لواص برمح،وأ واصع نل،و.328/11
(251لوا ا،واصيفنا،و.594/7
(252لواصي ج وبفس ،و.594/7

(253لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.44/12
(254لوا ا،واصيفنا،و.594/7
(255لواص برمح،وأ واصع نل،و.160/9
(256لوا ا،واصيفنا،و.594/7

(257لواثي اوريو لت:ونلوواتمو وريواتدمواصعد ىورديواثيد اورديواتدمواصدماوواصعتدموحونلدوواصداحوجعداووادولو
و( لوضف د أنءواصذمن ددتوصمي د ،وح ج د واصترد د ،ون ض د و ووا ددعرمور دديواالنل،واا د واثيد د اور دديو ل ددتوة دداولمب ددتو
اصلمتتنت؛واريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و.373/4
(258لواصعدواووردديواص بر د :ونلددووارددوواص بر د وضليددموردديوضس د وردديونددمولواص ج د وار د اهن وردديواصس د ىوردديواددما،وارددوو
اصلسيوجي لواصمتيوا اوريوتوادفواصيفطدا،وارتد صواصد نا وا د وابند صواصتلد ،و(ط،1وررد نم،واصيؤتندتواصعند يت،و

د.مل،و.242/4
(259لواريوواتت،واالاال واصتينست،و.214/7
(260لو حيموار اهن واصك يف،وضؤتوناصيمتتتوةاواصت ل نتونامدمواص ادول،و(األادؤتمويت،وداوواصفذد واصع بدا،ود.مل،و
.243

(261لواريوادويه،وضتتي واصيمتتت،و.224
(262لواريوواتت،واالاال واصتينست،و.112/7
(263لواصينمووبفس ،و.112/7
(264لو اصخ ل:ونلووبو وضيو بوا واصت ندونلوواصثولواصت ا ،واصثع صتا،وةي واص غتونا واصع بنت،وأليرق:واتمواص از و
اصيممح،و(ط،1وداوواحن واصت ا واصع با،و2002ل،و.262/1

(265لو اصت ند:و ن لويي بنتورنا و نوحي ا و نوضخططتوش الرن
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(266لو اصعن :ونلووضتو وضديواصتد دواصني بندتويعند و صمد ونيدمو و د ويندنغونيلد ك:واردووا داواصلسديورديواتدمو
واصيسد ددا،وايا د د بوش د دوالموااليا د د ب،وأليرد ددق:وضليد ددمورد دديوضليد ددودواصد ددمات با،و(ط،1ورر د د نم،وداوواصغ د د لو
االاالضا،و1987ل،و.163/1
(267لواصتالذوح،وةتوبواصت ماا،و.71/1
(268لو يوش،وأ وي واصع ل،و.71/1

(269لو اصعنف :ونلووبن موااف ويستخ وضت وانغوااف ؛وا ا،واصيفنا،و.617/7
(270لو ضلي ددمور دديوضلي ددمور دديوات ددمو ور دديوادوي ددهواصتت دداواالدويس ددا،وب ل ددتواصيك ددت وة دداواختد د ا واالةد د ،و(ط،1و
رر نم،وا ص واصذت ،ود.مل،و.54/1
(271لو يوش،وأ وي واصع ل،و.69

(272لواردديوواددتت،واالاددال واصتينسددت،و112/7؛و رددوواترددمواتددمو وردديواتددمواصع ي د واردديوضليددمواصنؤ د ح،واصيس د صكو
ناصيي صك،وأليرق:و دوي اوة اوصروةيونابموحوةر ح،و(داوواصغ لواإلاالضا،و1992ل،و.362
(273لواريوض ج ،واتيواريوض ج ،و.1176/2
(274لو رووضليمواتمواصليرموريوحيرم،واصيتتخ وضيوضستمواتموريوحيرم،وأليرق:وضندطف واصعدمنح،و(ط،2وداوو
ر تسنتوص تك وناصتوزي ،و2002ل،و.370/1

(275لواريواصكن واالاتم با،واخال واصتتا،و.74/2
(276لواصيي ي ح،واضت واالاي ،و.366/6
(277لواص برمح،وأ واصع نل،و.553/6
(278لواص ازح،وضخت وواصنل ب،و.25/1

(279لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.9/12
(280لوا ا،واصيفنا،و.587/7
(281لو يوش،وأ وي واصع ل،و.70
(282لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.165
(283لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.60/1
(284لواصينمووبفس ،و.454/7
(285لواصينمووبفس ،و.24/5
(286لواص برمح،وأ واصع نل،و.265/9

(287لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.446/12
(288لواريوارمص،واصيخنف،و.406/1
(289لواريوواتت،واالاال واصتينست،و.112/7

(290لوا ا،واصيفنا،و.588-587/7
(291لواصي ج وبفس ،و.589-588/7
(292لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.166
(293لوي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.9/4
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(294لوضعت د واصت ددماا،و9/4؛و زن ي د ور دديوضلي ددمور دديوضلي ددودواصي نيت ددا،و د وواص ددتالدون خن د وواصمن د د،و(رر د نم،وداوو
ا دو،ود.مل،و.98/1
(295لواريواصيت نو،وأ وي واصيستنن ،و.36
(296لواتمواصتن ووضتسداواصعتردمح،واصطد ئفوندنووقتر دتو ندفواصع بندت،و(ط،1واص يد ا،وداوواص ةد اا،و1982ل،و
.55-54
(297لواصواقمح،واصيغ زح،و.743/2
(298لواصواقمح،واصيغ زح،و.13/1
(299لواريوواتت،واالاال واصتينست،و.112/7
(300لو رددوووااددل وارد اهن وردديوضليددمواصفد ولواالاددطخ ح،واصيسد صكوناصيي صددك،وأليرددق:وضليددموجد ر واتددمواصعد لو
اصلسرتا،و(اصي ل ،وداوواصي ،و1961ل،و.26
(301لو رددوواتددمو وضليددموردديواحيددمواصييماددا،واحسدديواصتي اددن وةدداوضع ةددتواالق د صن ،و(ط،3ورر د نم،وداووا د دو،و
1991ل،و87/1؛واص ن د :واص نددو :واب د وضدديوادوويك د لوحن د وناصتي د وون د ،وبك دوااوردديواددعرمواصلير د حواصنيتددا،و
شيهواصع وووندنا ونالوواصع لوضيواصذ دوو،وأليردق:وحسدريورديواتدمو واصعيد حون خد نا،و(ط،1وررد نم،وداوو
اصفذد د واصيع اد د ،و1999ل،و2605/4؛واالبطد د ونلد ددوواد ددن طوتتخد دداوضد دديواالدو؛وارد دديوضترد ددوو،وصسد د اواصعد د ل،و

.356/8

(302لواالاطخ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.26
(303لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.164
(304لواصمتتووح،واصتن م،و.171
(305لو احيموريواتمو وريواحيمورديواتدمو ورديواحيدمورديواادل ورديوضواد ورديوضمد ااو ردووبمدن واألادتم با،و
اصط واصتتوح،وأليرق:وضنطف وخا ودنبي واصت نا،و(ط،1وداوواريوح و،و2006ل،و .599/2و

(306لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.167
(307لواصمتتووح،واصتن م،و.183
(308لواصينمووبفس ،و182؛وضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.167
(309لوارووداؤد،واتيوارووداؤد،و.86/4

(310لواصترميا،واالدلوص ترما،و(ط،1ورر نم،وض استواصثي ةت،و1988ل،و.266/1
(311لواصسددرو ا،واصكددي ئاواصك د يفت،وأليرددق:وحسدديور دديواتددموش د حتنت،و(د.ط،وداوو د ئ واصع د وص تك د وناصتوزي د ،و
د.مل،و.362/1

(312لو ارووشؤ وريواراوا ا واحيموريواي نورديواصادل كورديوضخ دمواصكدرن با،واالحد دوناصيثد با،وأليردق:وش اد و
حنندداواحيددمواصتدوار ،و(ط،1واص يد ا،وداوواص يددت،و1991ل،و.196/6وشكددر وردديواصخن اددنت:ونلددووشكددر وردديو
ضعتمواصسمنااونن اوااي وةاواصت ل نتو(زحي لوةسي صوواولو و(لوشكدر اقونونىواديواص ادولو(لواح دتدرو
ا صلتوناض اأ وجممضت،وضليموريواراوشؤ ورديواتدمو واألبند وحواصيعد نووشد صت ح،واصتدول وةداوبسد واصتتداو

ناال ش واصعك ،و(ط،1واص ي ا،وداوواص ة ،و1983ل،و.442/1

(313لواصترميا،واصستيواصذت ى،و.506/7
(314لوا ا،واصيفنا،و.534/7
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(315لوارووبمن واالاتم با،واصط واصتتوح،و.597/2
(316لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(317لواصمتتووح،واصتن م،و.86
(318لواصينمووبفس ،و.87
(319لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(320لواصمتتووح،واصتن م،و.89

(321لواصمتتووح،واصتن مو،و.91
(322لوا ا،واصيفنا،و.535/7

(323لوا ا،واصيفنا،و.535/7
(324لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(325لواصمتتووح،واصتن م،و90؛واص برمح،وأ واصع نل،و.77/6
(326لواصينمووبفس ،و.362/1
(327لواصمتتووح،واصتن م،و.97
(328لواصواقمح،واصيغ زح،و.655/2
(329لواريولك و،واصسر واصتتويت،و.54/1
(330لواص وق با،وش بواص وق با،و.131/4
(331لوزيت ورت وجلتو(وعاو واتم ل:ونلاواوواصي ضتريوزيت ورت وجلتوريووبد لورديويعيد ورديوجتد ورديو
ض د ور دديونثر د ور دديو ددت ،ونارت ددتواي ددتووا ددولو و(ل،وناضم د واضني ددتورت د وات ددمواصيط د ورت د ول ش د ونل دداوض دديو
اصيم ج امواالنائا،واصيي ي ح،واضت واالاي ،و.57/6
(332لو حفنتورت واي و(وعاو واتمد ل:ونلداواوواصيد ضتريوحفندتورتد وايد ورديواصخطد لورديوبفرداورديواتدمو
اصع ىوريووب بوريواتمو وريوق طوريووزابوريوامحوريونع وريوص ح،وناضمد وزيتد ورتد وضرعدواورديوحترد و
ريونل وريوحااةتوريوجيءواخ واثي اوريوضرعوا؛واريواعم،واصطني مواصذت ى،و.65/8
(333لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.156/6
(334لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.166
(335لواص برمح،وأ واصع نل،و.24/5

(336لواريوضتروو،وصس اواصع ل،و.426/12
(337لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.167
(338لواص ازح،وضي تنهواص غت،و.83/1
(339لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.167
(340لواصطت اب ددا،واصيعت د واالنا ددر،وألير ددق:و د و ور دديوا ددواون خ د نا،و(د.ط،واصي د ل ،وداوواصل د ضري،ود.مل،و
.110/2

(341لواصترميا،ودالئاواصتتو ،و.184/5
(342لوثنهوريواعم:ونلووثنهوريواعموريولن د وننترت واعمواروو ر ونلوواصاحون اواد ح وصدوا ووادولو و
( لوةاوشع

واصغ نامونن اوشيت صتوا ح واصك توضديواالضرد ؛واردوواصلسديوا داورديوارداواصذد ووضليدمورديو
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ضليددموردديواتددمواصذد ي وردديواتددمواصواحددمواصيعد نووشد ريواال رد ،وااددمواصغ شددتوةدداوضع ةددتواصنددل شت،وأليرددق:وا دداو
ضليموضعواون خ نا،و( ر،1وداوواصذت واصع ينت،و1994ل،و.404-403/4
(343لواريوض ج ،واتيواريوض ج ،و.1192/2
(344لواريوحن ا،والنءواريوحن ا،و(ط،2ورر نم،وض استواص ا صت،و1993ل،و.252/9
(345لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.168
(346لواص برمح،وأ واصع نل،و.79/13
(347لواص برمح،وأ واصع نل،و.224/4
(348لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(349لواص برمح،وأ واصع نل،و.198/8

(350لواريوارم ،واصيخنف،و.267/3
(351لواص برمح،وأ واصع نل،و.472/12
(352لواريوارم ،واصيخنف،و.268/3
(353لواصينمووبفس ،و.268/3

(354لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.169
(355لواص برمح،وأ واصع نل،و.526/1
(356لوا ا،واصيفنا،و.570/7
(357لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن د،و.118
(358لواص برمح،وأ واصع نل،و.268/3

(359لواريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و.87/1
(360لو ارد دديوارد دداوشد ددرنت،واالدلوالرد دديوارد دداوشد ددرنت،وأليرد ددق:وضليد ددمووع د د واصيمد ددوجا،و(ط،1وصتت د د ا،وداوواصنك د د ئ و
االاالضنت،و1999ل،و.175/1
(361لواصينمووبفس ،و.178/1
(362لواصينمووبفس ،و.179/1
(363لو ارددووا دداواصلسدديوردديوبند واصطوادداواصي يد وشؤد دنش،وضختند واحؤد ووتوضسددتخ واصطوادداوا د وجد ض و
اصت ض دداح،وألير ددق:واب ددنهور دديواحي ددمور دديو د ل واالبمنبوا ددا،و(ط،1واصس ددعوديت،وضؤتن ددتواصغ ب د واال ي ددت،ود.مل،و
.160/3

(364لواددنفوردديوذحوت د ا:ونلددووض ددكوضدديوض ددوكواصددنييونييتد زوش صلؤيددت،واصواقددمح،وةتددوبواصك د و،و(ط،1ود.و،وداوو
اصذت واصع ينت،و1997ل،و.287/1
(365لوا يت:ونلوونا واصطر ؛واريوضتروو،وصس اواصع ل،و.339/6
(366لواصنخ وح،والنءوشخ وح،و.62/1
(367لوار ددووشؤ د وضلي ددمور دديواا ددل ،وا ددلنءوار دديوخ يي ددت،وألير ددق:وضلي ددموضن ددطف واالاري ددا،و(د.ط،ورر د نم،و
اصيت واالاالضا،ود.مل،و.193/4

(368لواصينمووبفس ،و.194/4
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(369لواروواصي ا و اادي اراورديوضليدمورديواصفاداورديوا داواصي شداواصط نلداواصتينيداواالادتم با،ودالئداواصتتدو ،و
أليرق:وضليموضليمواصلماد،و(ط،1واص ي ا،وداوو رنت،ود.مل،و.59/1و
(370لواريوارمواصت ل،وارواواال ،و.347/2
(371لواريونثر ،واصسر واصتتويت،و.408/3
(372لوار ددوواثي د اواي د نور دديوشل د ور دديوضلت ددولواصذت د باواص رث دداواصك ددمر وش صت د حا،واصيل ا دديوناالع ددماد،و(د.ط،و
رر نم،وداووضؤتنتواصمالل،ود.مل،و.150/1

(373لو اتمو وريواراووبنعت:ونااي واي نونقراوحايفتوني ي وذاواص ضلريواريواصيغر وريواتمو وريواي نوريو
ضخ نوونيؤت واش واتمواص حييونن اوااي وشلر اوةغر صوواوص و ؛واريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و.69/4
(374لو ارووة واصلسيوريواتمو وريوا اواصكمر وش ألافم با،واال با،وأليردق:وادير وجد ر ،و(ط،2وررد نم،و
داوواصفذ ،ود.مل،و.89/1

(375لوا ا،واصيفنا،و.570/7
(376لواص برمح،وأ واصع نل،و.424/33
(377لواصعترمح،واصط ئفوندنووقتر تو نف،و.52/51
(378لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.168
(379لواص برمح،وأ واصع نل،و.183/24
(380لوا ا،واصيفنا،و.125/7
(381لواص برمح،وأ واصع نل،و.201/3
(382لواصينمووبفس ،و.37/5

(383لوا ا،واصيفنا،و.60/7
(384لواص برمح،وأ واصع نل،و.37/5
(385لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.115
(386لواص برمح،وأ واصع نل،و.148/17

(387لو يوش،وأ وي واصع لوقتاواالاالو،و.50
(388لواص برمح،وأ واصع نل،و.438/18
(389لواصينمووبفس ،و.537/20
(390لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256

(391لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.116
(392لواص برمح،وأ واصع نل،و.232/19
(393لواصينمووبفس ،و.184/29
(394لواص برمح،وأ واصع نل،و.465/22
(395لواصينمووبفس ،و.98/36

(396لواصمتتووح،واصتن م،و.75/3
(397لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256
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(398لواصك يف،وضؤتوناصيمتتت،و.38
(399لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256
(400لوا ا،واصيفنا،و.69/7
(401لواريوثن واصتوزيت،واصط واصتتوح،و.256
(402لواص برمح،وأ واصع نل،و.285/24

(403لواي وريووناحت:ونلاواي ورت ووناحتورديو ع ندتورديواضد حواص دنهواخد واتدمو ورديووناحدتونقدموأ نجد و
ضدديوشكددر وردديواددعم.واردديوحند ا،واصثيد م،و(ط،1واصمتددم،ودائ د واصيع د ووواصعثي بنددتوشلرددموواش د دواص د ني،و1973ل،و
.3421/3
(404لوشكر وريواعم:ونلووشكر وريواعموريو ع نتوريوجاللواريوزيدمورديوض صدكورديو ع ندتورديونعد ورديواصخد و و
االبن وحواصتموحوناصمواصتعي اونقموااتكمموشعريواصتي وضد وخ صدمورديواصوصردمو(لوةداوخالةدتواردووشؤد واصندمتقو

(لونلووانلوضيوش ي وارووشؤ واصنمتقو(لواي،واالبن و،واريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و.442/1
(405لواتمو وريووناحتوريو ع نتوريواض حواص نهوريوض صكواال

وريو ع نتوريواصخ و وريواصلد و ورديواصخد و و

االبن وحونلووش ا وضكموووحت وأوةا،واريوحت واصعسيالبا،واالا شت،و.72/4

(406لواصيي ي ح،واجتي واالاي ،و.231/5

(407لوضليموريواال ،واصسر واصتتويت،وأليرق:وامراوزن و،و(ط،1ورر ونم،وداوواصفذ ،و1978ل،و.265/1
(408لواص با :ونلاواا وق يتوصتتاو ع نتونلاوةاواصلت ز؛وي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.24/3
(409لواريواال ،واصسر واصتتويت،و.265/1
(410لواصينمووبفس ،و .233/1و

(411لو د ن واصغ شددت:ونلدداواصغد ن واصتدداو الد وواددولو و(لوضد واصيسد يريوصر ددتواالوبعد وصددثال وخ ددواوضدديووبند و
االخ واتتو(6هل،ونقموأ كوواولو و(لوا د واصيمتتدتوارديواووضؤتدوو؛واصواقدمح،واصيغد زح،و537/2؛واصغ شدت:و
نلاوضوع وضيواصيمتتتوا و يقواصك و؛وي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.182/4
(412لواعموريولن د وريودصن وريوح و توريوح اووريوخ ييتوريو ع نتوريو يفوريواصخ و وريوا ام وريونعد و
ر دديواصخد د و واالبند د وح،وا ددرمواصخد د و ،ونيؤتد د واشد د و رد د ،وناشد د وث ددنه،وناضد د وايد د ورتد د وضس ددعود،وار دديوحتد د و
اصعسيالبا،واإلا شت،و.55/3

(413لواصواقمح،واصيغ زح،و .547/2و
(414لوارديواصكددن واالاددتم با،واخددال واصتتددا،و252/1؛واصواددق:ونلدووضلدداواصنعرد وتو60واد ق؛وةد صت ولتددته،و
اصيؤ تراوناالنزااونض ويع دصم وةاواصتر وواصيت ح،و(اي ا،وضتكووامواصت ضعتواالودبنت،و1970لو،و.79
(415لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.121
(416لواصنخ وح،والنءواصنخ وح،و.67/3
(417لوي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.87/5
(418لوا ا،واصيفنا،و.308-307/7
(419لواصعترمح،واصط ئفوندنووقتر تو نف،و.52-51
(420لواصك يف،وضؤتوناصيمتتت،و.226-225
(421لواعرمواألةغ با،و اوا واصع لوةاواصت ل نتوناالاالو،و(ط،1واصذوي ،وداوواصع نبت،و1936ل،و.278
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(422لواصك يف،وضؤتوناصيمتتت،و.396-395
(423لواصعترمح،واصط ئفوندنووقتر تو نف،و.55-49
(424لوضعطا،وأ وي واصع لواالقتن دح،و.194-193
(425لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(426لواصينمووبفس ،و.362/1
(427لواصكي ح،وضوابئوشن وج ي واصع ل،و.80
(428لواعرمواالةغ با،وااوا واصع ل،و.267-266
(429لواصي ج وبفس ،و.267-266
(430لوا ا،واصيفنا،و.308-307/7
(431لواالةغ با،وااوا واصع ل،و.131-128
(432لواصي ج وبفس ،و.278
(433لواصك يف،وضؤتوناصيمتتت،و،225و.226
(434لواصيالب،واصوانر،و.26

(435لواريواصان ،وأ وي وضؤتواصيك ةت،و.96/1

(436لوضس د ددعودويلر د د واال د د ،واالقط د د واالا د ددالضاوة د دداواصعن د د واصتت د ددوح،و(د.ط،واص ي د د ا،واصتيمن د ددتواصت ويخن د ددتو
اصسعوديت،و2006ل،و.77
(437لواصك يف،وضؤتوناصيمتتت،و.396-395
(438لو امب اوأ انسا،واصنييونحا و واصع ل،و(رر نم،وداوونضؤتنتواصلن ،ود.مل،و.40
(439لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.361/1

(440لواصكي ح،وضوابئوشن وج ي واصع ل،و.173-171
(441لوأ يسا،واصنييونحا و ،و.40
(442لواالدويسا،وب لتواصيكت ،و .54/1و

(443لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.362/1
(444لواصكي ح،وضوابئوشن وج ي واصع ل،و.177وضن :وأت غوضن و وبعتوناك ناوضرالقونادير وضند وشيند و
ردديوحد ووردديوبددوبو(ا ند واصسددالولونضدديونصددمصواص ددنروناصت بد ون واوضند وضلددمند وضسددر و وبعددريوصر ددتوةدداوضث مد و

نن ب وضن وداوواصف اتتوناايم وضيمنبنت.واريوخ داذشت،واصيس صكوناصيي صك،و.80/1
(445لواصي نيتا،وا وواصتالد،و.106/1

(446لواييد اوضددمو وضترددمواحيددمواصددمنوح،واألحدوالواصع ضددتوصيتر ددتووبنعددتوةدداواصني ضددتوناصلتد زوحتد وبم يددتواصعند و
األضوح،ووا صتوض جستر ،و ر وضتكوو ،و(أذ ي ،ون نتواصت بنتوص ع ووواالبس بنت،و2019ل،و .251و
(447لوي قومواصليوح،وضعت واصت ماا،و.432/2
(448لواصنؤ ح،واصيس صكوناصيي صك،و.218/1

(449لواصي نيتا،وا وواصتالد،و.78-77/1ش و
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