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 اهتبوجأ عم ةيلاقملا ةلئسألا جذامن

  .ةئباصلا نيدب فرع  -

 ربتعت يتلاو مويلا ىلإ ةيقابلا ةديحولا ةئباصلا ةفئاط يه ةيئادنملا ةئباصلا -ج
 ،ا_ومظعيو موجنلاو بكاوكلا اXاحصأ سّدقي ،اهل اOيبن مالسلا هيلع ىيحي
 نم ةيراجلا هايملا يف ديمعتلا كلذكو يلامشلا بطقلا مجن وحن هاجتالا ربتعيو
 اهيقنتعم نم ةيزجلا ذخأ نيملسملا ءاهقف بلغأ زيجي يتلا ةنpدلا هذه ملاعم مهأ
 .ىراصنلاو دوهيلا نم نييباتكلz ةوسأ

 ،غبص :ةيمارآلا ةغللا يف اهانعمو ،"ابص" نم ذوخأم ةئباصلا مسا نإ لاقيو
 ءاملا يف ديمعتلا وهو مهرئاعش مهأ قفاوي ام وهو ،ءاملا يف سطغو غبطصا يأ
 .يراجلا

 ،ةفرعملا اهانعمو ،"ادنم" ةيمارآلا ةملكلا نم اضيأ ةذوخأمف ةيئادنملا امأ
 .فراعلا وه يئادنملاف

 لبق ماشلا دالب يف ةميدقلا تاراضحلا يف تداس يف ةميدق ةغل ةيمارآلا ةغللاو
 ةيربعلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاك ةقطنملا تاغل ترث� اXو ،نورق ةرشع وحنب داليملا
 ناك يتلا ةغللا ا_إ لاقي يتلا ةينpرسلا تعرفت اهنمو ،ةينيتاللاو ةين�ويلاو
  .مالسلا هيلع ىسيع اX ملكتي

 ؟ةئباصلا نع نآرقلا هلاق يذلا ام -
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 .نوكرشم ةئباصو ءافنح ةئباص :ناعون نآرقلا يف ةئباصلا

 خسنلا لبق ليجنإلاو ةاروتلا ةعيرشل ًاعبتم ناك نم ةلزنمب مهف ءافنحلا ةئباصلا امأ
  .مهيلع ىنثأو هللا مهدمح ءالؤهو .ىراصنلاو دوهيلا نم ليدبتلاو فيرحتلاو

 مهف ،نولصيو روبزلا نوأرقيو ةكئالملا نودبعي موق مهف نوكرشملا ةئباصلا امأو
 .ةيولعلا تايناحورلا نودبعي

 ،باتكلا لهأ نم وهف باتكلا لهأ نيدب ةئباصلا نم ناد نمف كلذ ىلعو
 نمك .بكاوكلا دبعي نم مهلاثمو كرشم وهف باتكلا لهأ نيدب ندي مل نمو
 الو مهحئzذ لكأ لحي ال ءالؤهو مالسإلا مهكردأ امدنع نارح ضر¢ اوناك
 .نييبنلz ناميإلا اورهظأ نإو مهئاسن حاكن

 .اهسوقطو اهئدابم مهأ انيبم ةيتشدارزلا نع ثدحت  -

 ةبسن ةيتشدارزلا تيمس ،"ةيسو¨ا"ب ً�ايحأ فرعتو ةيتشدارزلا -ج
 ،هتعبتا يتلا لئابقلل مسا سو¨ا نإ لاقيو ،تشدارز اهسسؤمل
 فرعي ام يف ةنس ٣٠٠٠ نم رثكأ ذنم تسس� ،ةميدق ةنpد ةيتشدارزلاو
 نوزعيو ،ليلق مويلا اهعابتأف كلذ عمو ،تشدارز ميلاعت ىلع ناريإ ةلودب مويلا
 .نييسوجم نيوبأ نم ةثارو ثروت لب ،ةيريشبت ةنpد تسيل ا_وكل كلذ

 وهو "ميكحلا هلإلا" ىنعمب )ادزم اروهأ( وه يلزأ هلإ دوجوب نويتشدارزلا دقتعيو
 مهسفنأ نوربتعيو ،اهلك رهاوجلا قلاخ هنأ نومعزيو ،رونلاو ريخلا قلاخ
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 قلخ هنع نوفني مهنكل ،اهلك نوكلا رهاوج قلخب هدارفإ ىلع ءانب نيدحوم
 وهو ،هداجيµ القتسم رخآ اردصم هل نودقتعيو ،ملاعلا يف دوجوملا رشلا
 مهلوق ةقيقح نأل ؛"ةيونثلا" نوملسملا مهامس كلذلو ،ناطيشلا يأ )نامرهآ(
 ضعب يف درو كلذلو ،رشلل قلاخو ،ريخلل قلاخ ،نينثا نيقلاخ كانه نأ
 ؛ةمألا هذه سوجم م_¢ مالسإلل نيبستنملا نم ردقلا يركنم فصو رºآلا

 .!اينº اقلاخ هعم اوتبثأف ،هللا نع رشلا قلخ يفن يف سو¨ا اوXاش م_أل

 ،نيملسملا روهمج دنع اذه حصي الو ،يبن تشدارز نأ نويتشدارزلا دقتعيو
 ليلد ال نكل ،مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ وه نوكي دق هنأ سانلا ضعب معزو
 .كلذ ىلع

 ىنعمب )ساتنبس اشيمأ( مه ،نيدعاسم ةتس هلإلل نأ نويتشدارزلا دقتعي اممو 
 ."نيسدقملا نيدلاخلا"

 ةوقلاو حلاصلا لمعلل ةيفاشلا ةوقلz رّشب يذلا تشدارز ةنpدلا هذه سسأ
 ا_وكل ةسدقم رانلا نإف كلذلو ،ةيسو¨ا ازمر امه سمشلاو رانلاو ،ةريخلا
 ئفطنت الأ ىلع نويتشدارزلا صرحيو ،)ادزم اروهأ( ةمكح وأ رون نع ليثمت
 .مهدباعم يف رانلا

 ىلإ ةيقz لازت الو ،ةيتشدارزلل سدقملا باتكلا نم تاراتخم وه )قاتسبألا(
 ةيسرافلz ةلصلا ةقيثو ةغل يهو ،قاتسبألا ةغلب تاراتخملا هذه تبتك .نآلا
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 نمزب تشادرز ةافو دعب باتكلا اذه عمج .ةيديفلا ةيتيركسنسلاو ةميدقلا
 عاض تشدارز مالك رثكأ نأ نومعزيو .تارم ةدع عايضلل ضرعتو ،ليوط
 .م ق ٣٣٠ ماع مهبتك هقارحإو ردنكسإلا زغ ببسب

 نإف ،تشدارز ةوبنب مهداقتعاو ،قلاخلا يف يئانثلا مهداقتعا نم قبس ام عمو
 .لمعلاو لوقلاو ةينلا نسح لوح رودت تشدارز ميلاعت

 ريخلا هلإ رصتني ثيح ،يورخألا ءازجلاو ثعبلاو ،حورلا ءاقب هنودقتعي اممو
 نيملسملا دنع ام هبشي نامزلا رخآ يف ٍحلصم نع مالك مهلو .رشلا هلإ ىلع
 .يدهملا نع

 .رجفلاو ليللاو رصعلاو رهظلاو حبصلا :تاولص سمخ مهدنعو

 نود ةيزجلا يف باتكلا لهأ ةلماعم يمالسإلا هقفلا يف نويتشدارزلا لَماعيو
 .حئzذلاو ءاسنلا

  .سودنهلا دنع ةهلآلا ثولº حرشا -

  :ةثالث سودنهلا دنع ةيسيئرلا ةهلآلا -ج

 ببس نأ ودبيو !مهرئاعش يف هنولمهي مهنكل ،قلاخلا وهو :امهارب -１
 .مهعقاوب هل ةقالع الف ،هيف ريبدتلا مهداقتعا مدع كلذ
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 كلذل ،رشبلل نوعلاو ريخلا مدقم ،ميحرلا بحملا ظفاحلا وهو :ونشف -２
 و )امار( :مهمهأ نودعاسم هلو .رئاعشلاو تادابعلz هنوصخي
 .!)انشرك(
 .رورشلا ردصمو رمدملا كلهملا وهو :افيش -３

 

  ؟سودنهلا دنع ةسدقملا بتكلا يه ام -

 

 ًادلجم ٨٠٠ يف عقي باتك وهو ،اديفلا مسz اميدق ةسدقملا مهبتك فرعت -ج
 ةسدقملا صوصنلا يهو ،ةنس فالآ ٣ ليقو ةنس ١٠٠٠ ةليط هفيل� مت ًابيرقت
 .ةهلآلا ميركتل دونهلا نييرآلا يدل ليتارتلاو مينارتلا نم

 :يه ةمخض ءازجأ ةعبرأ ىلإ مسقم باتكلاو 

 .نوكلاو اهريطاسأو ةهلآلا ةأشن نع ثدحتيو :�pامارلا  -１
 :ةيدنهلا ةعبرألا تاقبطلا قوقح نع ثدحتيو :يترمسوناملاو  -２
 pاضقلاو ةايحلا تاداشرإو نهملاو لامعألا نع ثدحتت :ØاراXاهملا -３

 .pاصولاو
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 نيبارقلاو ديش�ألاو ةيدابعلا سوقطلا نع ثدحتيو :داشينzوألا -４
 .ةهلآلا سيدقت ةقيرطو

 

 ؟ةيسودنهلا يف عمت¨ا تاقبط يه ام

 ةنهكلا مهو ،انشيرك هلإلا سأر نم اوقلخ نيذلا :ةمهاربلا -１
 .نيدلا لاجرو
 ةداقلا مهو ،انشيرك يعارذ نم اوقلخ نيذلا :pرتاشكلاو  -２

 .نويركسعلاو نويسايسلا
 نيمئاقلا نم pداصتقا نوجتنملا مهو ،ذاخفألا نم :ايشيافلاو  -３

 .ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا ىلع
 نوذوبنملا مهو ،انشيرك مادقأ نم اوقلخ نيذلا :اردوشلا  -４

 .نودهطضملاو

 

  .اذوبب فرع -

 لابين يف هتايح ،)ºراه ديس امØوغ( همسا لجر وهو ،رينتسملا :اذوب ىنعم -ج
 مث ،pرتاشكلا ةقبط نم ةرسأل دل دقو ،)م.ق ٤٨٣ – م.ق ٥٦٤( نيب ام
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 عمت¨ا يف يقبطلا ماظنلا ىلع راثف ،ايعامتجا احلصمو ،ايقالخأ افوسليف راص
 دولخلا هيف اودقتعاو ،ةنpد ىلإ هتفسلف اولوحو ،هدعب نم هعابتأ هسدقف ،يدنهلا
 دنهلا جراخ مهتنpد ترشتناو ،مهل ةعيرش هتريس اوربتعاو ،ةيهولألاو لامكلاو
 ،ةيذوبلz نيرشبملا ثب يذلا ،م.ق ٢٧٣ ماع مكاحلا فوسليفلا ،اكوشآ ضفب
 ةبارق مويلا نوغلبيو ،هبوعش نم ريثك ىلع تبلغ ىتح ،ايسآ قرش يف ترشتناف
 .رايلم فصن

 ؟ةيذوبلا تادقتعم مهأ يه ام

  -ج

 .يورخألا ءازجلاو ةدابعلاو ةيهولألا ةيضق اذوب لمهأ -１
 رهطتلل اقيرط اهربتعاو ،حاورألا خسانت ةركف ةيسودنهلا نم ىقبتسا -２

 ،ةيلكلا حورلz داحتالل نادبألا ةقرافمو ،تاوهشلا نم صالخلاو
 .>افرنل8 مهدنع فرعي ام كلذو
 .مالآلz ةئيلم ةايحلا نأ -١ :قئاقح عبرأ لالخ نم ةوهشلا دامخإ  -３

 قيرط تاوهشلا ىلع بلغتلا نأ -٣ .تاوهشلا اهببس نأ -٢
 -٢ مهفلا -١ :ةينامث تارمم هل صالخلا قيرط نأ -٤ .صالخلا
 -٧ ريخلا لعف -٦ ةماقتسالا -٥ حالصلا -٤ قحلا -٣ ةنينأمطلا

 ريمضلا ةمالس -٨ ركفلا حالص
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  ؟ةيخيسلا تأشن فيك  -

 نييداليملا رشع سداسلا لئاوأو رشع سماخلا نرقلا رخاوأ دنهلا يف رهظ -ج
 ةيسودنهلا نيب اعماج ناكو ،)ه١٥١٨ – ١٤٤٠ ريبك( ىمسي ينيد حلصم
 .يمالسإلا فوصتلاو

 اضيأ ناكو ،م١٥٣٩ – ١٤٦٩ يتنس نيب ام شاع يذلا )ك��( هعبØ مث 
 رهظيل ةدم ك�� باغ مث ،)�ادرام( ىعدي ملسم يفوصب رث� مث ايسودنه
 راصف .يدنهلا عمت¨ا رئاسو سودنهلاو نيملسملل هلسرأ هللا نأ ايعدم اهدعب
 :اهانعمو ،خيسلz اقحال اوفرع نم هعبØو ،ةيخيسلل يلعفلا سسؤملا كلذب
 نم يدنهلا مسقلا يف مهرثكأ ،نويلم ٢٠ ةبارق مويلا مهددعو .ديرملا وأ ملعتملا
 .باجنبلا

 :مهنمو .ملعملا يأ ،وروغ :مهدحأ بقل ءافلخ ك�� دعب ءاجو 

 .)م١٥٥٢ت( دجنأ -

 اهرشنو ،اهسوقطو ةيخيسلا تاعيرشت روط يذلا )م١٥٧٤ت( ساد رامع -
 .فpرألا يف
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 . )راتسيرمأ( :ةسدقملا خيسلا ةنيدم سسأ يذلا )م١٥٨١ت( ساد مار -
 يف ىنب يذلا )م١٦٠٦ ت( ناجرأ سماخلا وروغلا مهدنع ءافلخلا نمو -
 .بحاص تنارغ :دمتعملا مXاتك غاصو ،بهذلا دبعم راتسيرمأ

 يذلا )م١٧٠٨ لتق( غنسدنبوغ رشاعلا وروغلا وه وروغ رخآ ناك دقو -
 ةيمست هدعب تلوحتو ،)اسلخلا( ىمسملا ةيخيسلا نع عافدلا دهع لخدأ
  .مكاحلا :يأ )اجارهم( ىلإ مهميعز

 ؟خيسلا دئاقعو ئدابم مهأ يه ام -

 :ك�� ةوعد ئدابم -ج

 .فشقتلاو دهزلا -１
 .ربلاو ناسحإلا -２
 .هللا ىلع فرعتلل يحورلا لمأتلا -３
 .ونشيف يف سودنهلا ةديقعو هللا يف نيملسملا ةديقع نيب قيرفتلا مدع -４
 ريغ قلطم ،تاقولخملل قرافم ،بلاغ قلاخ لماك دحاو هلإلا -５

 .هتاقولخم لالخ نم هتردق ىلجتتو ،بولقلا رون هنمو ،صخشم
 :دترم وهف اهكرت نم يتلا خيسلا دنع سمخلا تافاكلا -６

 .رعشلا صق ميرحت ينعتو :اسيكلا -１
 .يخيس لك هلمحي :طشملا -２
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 .ةبكرلا زواجتي ال لاورس وهو ،خيسلل يديلقتلا يزلا :اشاكلا -３
 .ىذألا نم ازرح همصعم يف يخيسلا هسبلي ذالوف راوس :اراوك -４
 .ةوقلا نع ربعي ،هب نوقطنمتي يذالوف رجنخ :نzريك -５

 .اهسوقطو اêادقتعمو اهراشتناو ةيسويشوفنوكلا ةأشن نع ملكت  -

 :ج

 .نzايلا يف ةيوتنشلاكو ،دنهلا يف ةيسودنهلاك نيصلا يف يه -

 ام هتايح ،سويشوفنوكب اقحال فرع نم وهو )هزد-وف-جنوك( اهسسؤم -
 ،اريزو مث ايضاق ناك .ملعملا :جنوك ىنعمو .داليملا لبق )٤٧٩ – ٥٥١( نيب
 عم ةرواحملا بولسأ عبتا ،ايعامتجاو ايسايس احلصمو افوسليف راص مث
 .هذيمالت

 تاريغتلا ،خيراتلا ،رعشلا :اهنم بتك ةعومجم يف هراكفأ سويشوفنوك نود -
 طسولا ،قالخألا ،سوقطلا ،رهاوظلا ريسفتو ةناهكلاو رحسلا هعوضومو
 لاقي بتكلا هذه ضعبو ،رومألا عيمج يف لادتعالاو ماجسنالا هعوضومو
 ىلع هزيكرتو ةيهولألا pاضقل هلامهإ هبتك ىلع ظحاليو .هعابتأ فيل� نم ا_إ
 .ةيلمعلا قالخألا

 ةعيبطلا ىوقل ازومر هنود ةهلآلا ربتعاو .ءامسلا وه pوق ادحاو اهلإ تبثأ -
  .ناسنإلا عفنل مهزفحتل اعيمج مهل هجوت ةدابعلاو .نيفلاسلا حارأو
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 ،ندعملا ،رانلا ،بشخلا ،ضرألا :ةسمخ رصانع نم ةنوكم تادوجوملا -
 .ةيرشبلا فرحلاو تاعانصلا ديلختل ةصاخ نيبارق اهنم لكلو .ءاملا

 ا_وكل هتفسلف يف نأش اهل سيلف ؛يبلس ةأرملا نم سويشوفنوك فقوم -
 .ةياوغلا ردصم

 .اهسوقطو اهريطاسأو ةيوتنِشلا ةأشن نع ملكت  -

 قيرط )وتنِش( ىنعمو .ّنيعم سسؤمل بسنت الو ،ةيموقلا نzايلا ةنpد يه -ج
 .ةيبعشلا ديلاقتلاو تاداعلاو ريطاسألz هبشأ نآلا مهتنpدو ،هلإلا

 دالب :هانعمو ،نzايلا مسا طبترا كلذبو ،سمشلا ةدابع مهريطاسأ مهأ -
 .سمشلا اهيلع قرشت يتلا دالبلا لوأ ا_أل ؛سمشلا
 .لقعلل ةيفا¨ا ريطاسألاو تافارخلا نم قلطنت ةيوتنشلا -
 فالسألاو ،ةعيبطلا رهاظم سيدقتو ،ةهلآلا ددعت ىلع ةيوتنشلا موقت -

 اهيف ىلعألا دوبعملا نكل ،)ميظعلا كلملا وهو ،روطاربمإ عمج( ةرطzألاو
 .سمشلا وه

 رهاظم ىلع رطيست ةيحور ةوق يهو ،)يماك( :ىمسي ءيش ةيوتنشلا يف -
 .ةعيبطلا رهاظم يف ريثأتلا لصحي اهتطساوبو ،ةعيبطلا
 نأ مêافارخ نمو .سمشلا ةهلإ لثمي ،)وساريتاما( :هنومسي منص مهيدل -

 دقو ،فصاوعلاو رحبلا هلإ مهمعزب وهو ،)وناسوس( ىمسي اخأ اهل
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 كلذلو ،ءامسلا يف ىفتخاف ،سدقملا منصلا تجعزأ ىضوف بكترا
 .!ليللا ةملظ تجتن
 -٣ نيدلاولا -٢ ضرألاو ءامسلا -١ :ءايشأ ةعبرأل ناسحإلz نونيدي -

 .ةيحلا تانئاكلا عيمج يهو ،وجوشلا -٤ مكاحلا
 .ةرخآلاو توملا رمأ ةيوتنشلا تلمهأ -
 نم هنوهلؤي امو سمشلا اهيف نودبعيو اهيلإ نوجحي لكايه ةدع مهل -

 امهف ؛بونجلا وأ قرشلا امإ مهتلبقو .ةرطzألاو كولملاو ةعيبطلا رهاظم
 .!ظحلا اتهج مهدنع

 نودؤيو ،مهلكايه يف ا_ولعجيو ،)يكاكاس( ىمست ةرجش نوسدقي -
 مهل لصحيل ؛)يراكاج يماك( :نيلئاق نوصقري مهو اهتحت سوقطلا
 .يماكلا عم داحتالا
 نومدختسيو ،سمشلا سكعت ا_أل ؛ةآرملا مهسوقط يف نومدختسي -

 .ةحبسلاو فيسلا اضيأ
 لاملا وأ بوبحلا نم نzرقلا -٢ رهطتلا -١ :رصانع ةعبرأ مêدابعل -

 زرألاو رمخلا نم ةميلولا -٤ ةيويند بلاطم اهبلاغو تالاهتبالا -٣
 رهش يف pونس وهو ،)نوبوأ( :هنومسي مهØوم حاورأل ٌديع مهدنع -

 يتلا لهألا حاورأ راضحتسال مهدباعم يف رانلا نولعشي ثيح ،ويلوي
 .ىرخأ دايعأ مهلو .مهكرابت
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 ام ،بوعشلا رئاس ىلع قوفتلz روعشلا نيينzايلا يف ةيوتنشلا خسرت -
 م_أ امك .نيينzايلا يف ةمواقملاو فتاكتلاو قالغنالاو زازتعالا حور ثب
 نوئشنيو ،يعامجلا رارقلاو عامجإلاو ىروشلz نونمؤيو ،درفتلا نوتقمي
 رجهلz اهيلع درمتملا نوبقاعيو ،عمت¨ا ةطلس ةاعارم ىلع مهلافطأ
 يفنلاو ،بيرغتلا يأ ،)وبيشاه اروم( :ةبوقعلا هذه نومسيو ،يفنلاو
 .ةيلهأ بورح نzايلا نع فرعي مل كلذلو .ديعب ناكمل

 ترشتنا ردقلz ناميإلا نوفرعي ال م_ألو ،حاجنلا بلط يف ولغ مهيدل -
 .لشفلا يلع سفنلا ةبقاعم نع اريبعت راحتنالا ةرهاظ مهيدل
 ةيلوؤسم اهيلعو ،جاتنإلاو لمعلا ةيلوؤسم هيلعو ،ةأرملا ىلع مدقم لجرلا -

 عمتجملل ةزيمم ةمس يرسألا نماضتلاو .دالوألا ةيبرتو يحلاو تيبلا
   .ينzايلا

	


