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ABSTRACT 

      The study deals with the study of Omani and Zanzibar documents. Their main legal action 

is buying and selling,  which took place in different periods of time,  cities and villages. The 

problems are represented by the existence of substantial differences in the Omani documents 

with the Zanzibar documents dealing with the subject of buying and selling. The existence of 

some mathematical errors in the comparison of the dates AH in the Gregorian calendar,  the 

quality of sales and purchases,  the vocabulary of life and its prices and the reasons for this, 

and the The number of documents in this geographical region of the Arab world, and how 

they are documented, used and combined with the Arab-Islamic heritage and inspired by their 

environment, and the names of the countries, cities and villages mentioned in the documents 

in question, are mentioned in the documents (31, 39) In regard to the mention of unknown 

persons and their relationship to legal conduct, as well as the inheritance of a person is not 

specified the reason for his inheritance and the value of this inheritance, and then the girl who 

was handed over to the buyer, did not give the document a reason for it, and these things are 

vague The research was based on the historical and analytical approach through reviewing the 

primary and secondary sources and criticizing them in cash both externally and internally, 

with the critical analytical observation of those sources, in addition to interviewing the 

personalities of some of the holders of these documents or some sheikhs and personalities of 

Oman, And the use of the diplomatic approach to access the legal versions and parts of 

documents. 
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 الُملخص

البحثثثص بصثثثدد دراسثثثة لمئموعثثثة ة ثثثابا عةماصيثثثة ةقصئبار ثثثة سصثثثرلبا التثثثاصوصت الثثثربية  ثثثو البيثثث   سمثثث  لثثثت ل ثثثرا  قماصيثثثة       

ثثثدى ةُةثثثر، مة عثثثددة  ببثثثا مة  بالو ثثثابا العةماصيثثثة عنبثثثا بالو ثثثابا ال صئبار ثثثة شثثثياليا  مة م لثثثة لثثثت ةجثثثود اة  لثثثا  جو ر ثثثة إخ لفثثثة ةمة

شثثثثياليا  الخاوثثثثة بوجثثثثود وثثثثعوبة لثثثثت سحد ثثثثد لتاصوصيثثثثة ةالدبلوماسيثثثثة  بئاصثثثث  اإلثثثثت سنثثثثاةا موعثثثثوح البيثثثث   مثثثث   يثثثثص الصثثثثي  ا

فراليثثثة بدُثثثة  ةةجثثثود بعثثثي األة ثثثار الحسثثثابية لثثثت مةتارصثثثة ال ثثثار خي  البئثثثر  بثثثالمي د   ةأصثثثواح البيثثثوح ةاةثثث   ف األمثثثاك  الئة

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا  أسثثثعار ا  ةالتواعثثثد العامثثثة ال ثثثت اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

ةألفاظبثثثثا ةعباراسبثثثثا المةسثثثث خدمة ةالمةم  جثثثثة بثثثثاإرُ العربثثثثت اإسثثثث مت ةالمةسثثثث و اة مثثثث  سلثثثثع البي ثثثثة ةاوثثثث بم  ةأسثثثثمار البةلثثثثداى 

ثثثدى ةالتةثثثر، المثثثة شثثثياليا  الموجثثثودة بثثثبعي الو ثثثابا بخصثثثو  أشثثثخا     ثثثةا بئاصثثث  بعثثثي اإكورة بالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثةةالمة

بثثثررا  لميرا ثثث  ة  ُيمثثثة  غيثثثر معلثثثوذ سثثثب  قكثثثر م ةع ُثثثاسبم بال صثثثرف التثثثاصوصت  ةكثثثةلع ميثثثراُ أ ثثثد األشثثثخا  ةعثثثدذ قكثثثر مة

غيثثثر مةحثثثددة الو يتثثثة سثثثببا، لثثثةلع  لصثثثار  سلثثثع األمثثثور مةببمثثثة ة ثثثةا الميثثثراُ   ثثثم سلثثثع البنثثث  ال ثثثت سثثثم سسثثثليمبا للمة ثثث ر   لثثثم سعثثث  

اع مثثثد البحثثثص علثثثا المثثثنبل ال ثثثار خت ال حليلثثثت  ةقلثثثع مثثث  ةثثث ا  ئثثثاد سفسثثثير لبثثثا  ةإشثثثياليا   ثثثاةا البحثثثص إبالو ثثثابام ممثثثا م   ثثثا 

الناُثثثدة ل لثثثع المصثثثادر  باإعثثثالة  مثثث  المة  اثثثة ال حليليثثثةُمراجعةةةة المرةةةادر اووليةةةة والقانويةةةة ونقةةةاًا نقةةةاا،  ارجيةةةا، ودا ليةةةا،، 

تابلثثثة شخصثثثيا  بعثثثي مثثث   ثثثاب   سلثثثع الو ثثثابا أة بعثثثي م ثثثا   ةشخصثثثيا  عةماصيثثثة  ةاسثثث خداذ المثثثنبل الثثثدبلوماست للووثثثوا  لمة

 .إلا الصي  ةاألج ار التاصوصية بالو ابا

 

 .أرشيف –ة ابا  –قصئبار  –سل نة عماى  –البي   :الكلمات المفتاحية
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 :وأًميته ُمشكلة الاراسة

مثثثاى ةقصئبثثثار   ةسم ثثثد سوار خبثثثا ألك ثثثر مثثث  مثثثاب ت عثثثاذ  مثثث   (38)البحثثثص بصثثثدد دراسثثثة        ة يتثثثة بيثثث   سثثثم سحر ر ثثثا بسثثثل نة عة

فثثثثر ت  ة ثثثث(ذ2192مثثثثا و  99 –ذ 9833مثثثثار   99/  ثثثث  9381رجثثثث   22- ثثثث  9913ربيثثثث   ةثثثثر  91) دة  مةدةصثثثثة علثثثثا ة ثثثثابا مة

لبثثثا أبثثثيي مابثثثا لإةرق  فلثثثف بالب سثثث يع  ةبعبثثثبا بثثث    ثثثار رحوبثثثة ةسمثثث ق ة تثثثوب بفعثثثا الح ثثثرا   جة وثثثفرار ةُليثثثا منبثثثا مة

ةسةوجثثثثثد سلثثثثثع الو ثثثثثابا لثثثثثد،   وثثثثثور تلبثثثثث (39  31  88  81  11  18  28  22  21  1  8)أوثثثثوا مثثثثثا عثثثثثدا الو ثثثثثابا ب رُثثثثثاذ 

شثثثياليا  عد ثثثدة بو ثثثابا الدراسثثثة  ثثثاةا البحثثثص سفسثثثير ا ةبيثثثاى ا ة  لثثثا  إاثثثوا ببثثثا  ما ثثثة لحتثثثوُبم  ة نثثثا  أوثثثحاببا الثثثة   ا  ف

الئو ر ثثثة بثثثي  سلثثثع الو ثثثابا ال ثثثت اة لفثثث  وثثثيفبا بثثثاة  ف ال مثثثاى ةالميثثثاى  ة ثثثا  نثثثا  لثثثرةق ةاعثثثحة بثثثي  الو ثثثابا العةماصيثثثة 

ثثثا منبمثثثا ظلثثث  وثثثيفبا  اب ثثثةاألةثثثر، ال صئبار ثثث  لفثثث  مثثث   ثثثي  آلةثثثر  ةسحد ثثثد علثثثا مثثثر سلثثثع السثثثنوا  ال و لثثثة أذ اة ةة  ة ثثثا كة

شثثثياليا  الخاوثثثة بثثثبعي المسثثثابا ال ثثثابية بثثثبعي الو ثثثابا  ةالتواعثثثد ةمةتارصثثثة ال ثثثوار     ثثثةا بئاصثثث  اإأمثثثاك  األعيثثثاى المبيعثثثة 

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا ةألفاظبثثثا ةعباراسبثثثا  العامثثثة ال ثثثت اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

ثثثدى ةالتةثثثر المةسثثث خدمة ةالمةم  جثثثة بثثثاإرُ العربثثثت اإسثثث مت ةالمةسثثث و اة مثثث  البي ثثثة ةاوثثث بم  المثثثةكورة  ،ةأسثثثمار البةلثثثداى ةالمة

 بالو ابا محا الدراسة  ة ا ةجد  بيوح مةخالفة لل ر عة اإس مية ةالعةرف المة ب   أذ   

 :أًااف الاراسة

حبيعثثثثة ةاوثثثثة   م  معلومثثثثا  مةبمثثثثة س علثثثثا ب صثثثثا  قةمثثثث  ة ثثثثابا البيثثثث  س بثثثث  بثثثثدف البحثثثثص إلثثثثا دراسثثثثة مئموعثثثثة جد ثثثثدة      

  ةالو ثثابا مثثث  األ ميثثة بميثثثاى ألى مثثا لثثثم  ةتيثثد لثثثت ة يتثثثة سحيمبثثم عثثثادا  ةستاليثثد  اب ثثثة ةسئمعبثثم وثثث   ةرةابثث  مثثث  سثثني  بعيثثثدة

ييفثث  ةسرسثثثم دُثثثابا كثثا جة بيثثثة مثثث    ةسلعثث  الو ثثثابا الثثثدةر األةا ةاألساسثثت لثثثت دراسثثثة الحثثدُ ال ثثثار خت  لبثثثت سة [8]غيثثر موجثثثود

عثثثام   ماليثثة أة اج ماعيثثثة ةد نيثثثة  ممثثا  ةع ينثثثا وثثثورة  جة بياسثث   ةس  ثثثد أ ميثثة الو ثثثابا لثثثت دراسثثة الحثثثدُ إقا جثثثار  علثثا شثثثيا مة

ةاعثثثحة عثثث  شثثثيا ةكيفيثثثة سصثثثرلا  ألثثثراد المةئ مثثث   ة ثثثا  ثثثم مةل  مثثثوى بمثثثا  فرعثثث  د ثثثنبم ةعثثثاداسبم ةستاليثثثد م أذ أى األمثثثر غيثثثر 

مثثث   ثثثةا النثثثوح  ةالبحثثثص الو ثثثابتت ال ثثثار خت    بثثثدف لتثثث  الووثثثوا   ثثثت  ةالو ثثثابا ال ثثثت  ةركثثث  البحثثثص علثثثا دراسثثث با [83]عقلثثث

إلثثثا المعلومثثثا   بثثثا إى أ ثثثم الن ثثثابل ال ثثثت سثثث مخي عثثث  أ  بحثثثص سيمثثث  لثثثت ال عميمثثثا  أة المبثثثاد  ال ثثثت سةسثثث خل  مثثث  الحتثثثابا 

 [.38]ال ت سووا إليبا

 .حبيعة مة مي ة م  النادر ةجود م ي سبا لت الدراسا  الو ابتيةص ر ة ابا جد دة قا   -9

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا  -2 الخثثثرةق بتواعثثثد عامثثثة اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة م ثثثا  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

 .ةاو بم ةعباراسبا ةألفاظبا المةس خدمة ةالمةم  جة باإرُ العربت اإس مت ةالمةس و اة م  البي ة
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 .التياذ بعما دراسة سار خية للبي    م عما دراسة أرشيفية للو ابا محا الدراسة -8

 .الوُوف علا صوعية المبيعا  ةأسباب اة  ف أسعار ا -3

فراليثثثثة  ةالبةلثثثثداى ةالتثثثثر صثثثثر أسثثثثمار التبابثثثثا ةاألشثثثثخا   ةاألمثثثث -2 مثثثثاى ةقصئبثثثثار ةالمثثثثةكورة  ،اك  الئة المثثثثةكورة بسثثثثل نة عة

 .(ذ2192ما و  99 –ذ 9833مار   99)اسة  لت الف رة ال ار خية بالو ابا محا الدر

 .(81  89)حرح سفسير موعوعت لإشياليا  الخاوة بالو يت ي   -1

ُمراجعةةةة المرةةةادر اووليةةةة والقانويةةةة اع مثثثد البحثثثص علثثثا المثثثنبل ال ثثثار خت ال حليلثثثت  ةقلثثثع مثثث  ةثثث ا : وأدواتةةةه منهجيةةةة البحةةة 

تثثثثاب   ال خصثثثثية ل خصثثثثيا  ونقةةةةاًا نقةةةةاا، دا ليةةةةا، و ارجيةةةةا،،  مثثثث  المة  اثثثثة ال حليليثثثثة الناُثثثثدة ل لثثثثع للمصثثثثادر  باإعثثثثالة للمة

عةماصيثثثة  بئاصثثث  المثثثنبل الو ثثثابتت الثثثدبلوماست لل عثثثرف علثثثا الصثثثي  التاصوصيثثثة الثثثواردة لثثثت ة ثثثابا الدراسثثثة ةروثثثد ا لثثثت الدراسثثثة 

 .الدبلوماسية  م  ستد م دراسة أرشيفية ل لع الو ابا

 : مقامة

لعتود الناُلثثثة للملييثثثة م ثثثا عتثثثود البيثثث  ةصحو ثثثا مثثث  أ ثثثم مصثثثادر الملييثثثة ةأعمبثثثا الثثث  مصثثثادر للملييثثثا  ثثثت عتثثثود البيثثث          

ةأك ر ثثثا ةُوعثثثا، لثثثت الحيثثثاة المدصيثثثةم ألصبثثثا سم ثثثا الن ثثثاح ا ُ صثثثاد  الثثثة   ةحتثثثا  اجثثثا  النثثثا  مثثث  حر ثثثا ال عامثثثا  أمثثثا األسثثثباب 

العتثثود الئبر ثثة : الحيثثاة  ة ثثدةا لثثت العتثثود ال ثثت  ثثت سثثب  مةباشثثر للملييثثة  ال ثثاى  األةلثثااألةثثر، للملييثثة لبثثت ُليلثثة الوُثثوح لثثت 

ال ثثثت سةئر بثثثا السثثثل ة التبثثثابية مةباشثثثرة  بالنيابثثثة عثثث  المالثثثع الحتيتثثثت  كبيثثث  مثثثاا المثثثد   جبثثثرا، عنثثث  لولثثثار د وصثثث   ةبيثثث  األمثثثواا 

[81]صثثث ح الملييثثة الئبثثثر : لتبثثار  ةال اصيثثثةالمةح يثثرة  لالمة ملثثثع   ملثثع عثثث  حر ثثا عتثثثد بيثثث  وثثر   بثثث رادة ا
(1)
مثثث  عتثثود البيثثث  ة  

ةُثثثثد  أ ثثثم العتثثثثود ةأك ر ثثثا اص  ثثثثارا، ةمةمارسثثثثة لثثثت الحيثثثثاة الب ثثثثر ة ُثثثد ما، ة ثثثثد  ا،   ت ثثثثرى بوجثثثود الحيثثثثاة ا ج ماعيثثثثة بثثثي  النثثثثا  

مامباةكاص  لبا ُواعد ةمةحددا  إس، ةجد  لت الحبارا  التد مة سوار البابلية أذ الفرعوصية
(2)
. 

                                                             
ة ت عند الحنفية  ا ال ر ع أة الئار المة وا ب ملع العتار المبي  جبرا، علا مة  ر   بما بةا م   م  : ال فعة  تاألةلا : ص ح المليية الئبر  ل  وورساى  1

ة و اس م   األرض بسعر ا العادا جبرا، ع  وا ببا للبرةرة أة المصلحة : ا س م   للصال  العاذ  تةصفتا   ةُصر ا الئمبور علا ال ر ع  ةال اصية 

تدر ب رادة السةل ة  ةعلا  ةا لالعتد المةسب  للمليية إما أى  يوى رعابيا، أة جالعامة  ةالمة  إما : بر ا،  ةالئبر  ملع م   ةا ال ر ا   ملع بنار علا عتد بي  جبر  مة

لف شخ  غير  ليما كاى  ملي   أة  حا ة ت أى  خ: ور   كما لت بي  ماا المد    أة مةف رض كما لت ال ةفعة ةص ح المليية  ةُد  يوى ال ملع ع  حر ا الخل فية

ةلفية شخ  ع  شخ  ة ت اإرُ  ةةلفية شتر ع  شتر ة ت ال بمي   ةاإرُ سب  جبر  لل ملع   لتا ب  الوارُ : شتر محا شتر  ةر  لبت صوعاى

يم ال رح ما   رك  المورُ م  أمواا ال ركة  ةال بمي   و إ ئاب البماى أة ال عو ي علا م  أسلف شي  ا، لفير   أة غص  من  شي ا، لبلع أة لتد  أة ألحا بحة

: أ  األعواض المالية المةتدرة شرعا، الواجبة علا الئاصت لت الئرا ا   ةُد  يوى ال ملع بال ولد م  المملو : عررا، بفير   ة دةا لي  الد ا  ةأرةش الئنا ا 

ى مالع األوا  و مالع الفرح  سوار أكاى ال ولد بفعا مالع األوا  أذ بال بيعة ةالخلتة  معنا  أى ما   ولد م  شتر مملو   يوى مملوكا، لصا   األوام أل

 [.30. ]لفاو  األرض الة  قرعبا  ملع ال رح عند الئمبور غير الحنابلة

يرة من  لت شرار عرةراس  ة اجياس  ةكمالياس   عتد البي  ال عاةى لت سبادا المنال  ةاألمواا  ل قا كاى الماا  و عص  الحياة  ل ى اإصساى  ةنفا صسبة كب  سبا 2

  ةُد [73. ]ا، كبيرا، ة ةا البي   ت بت أى  يوى  نا  عتد ل   ةلةا أ  م  ب  الد اصا  السماة ة ةلصل  لت أ يام   ةكةلع ا  م  ب  التواصي  الوععية ا  مام

رر  ة ابا البي  لت الحياة البابلية ب سلوب غير شخصت  ةكاص  سن بت  بتابمة ال بود ةال ار    ةإقا ما أراد الياس  أى  ةكر اسم  ةعع  لت صبا ة ُابمة ال بود   ة

تابا الفبة أة الر وا  أة البرةص   ة دل  ال م  لورا،  ةإى ل م   سلم المة  ر  المبي   ة و ةكةلع سم صفة ال تر لت الو ابا المصر ة التد مةم  يص كاى   م البي  مة

يا   ةة ويا، م  الباب  بالد    ة ن  العتد علا ال رةح الئ ابية ال ت س ةوُ  علا م   خا بما ةرد لت ال عاُد  ةُد  ةن   علا سيلفة سو "   السلمبي"ما  ة لا علي  
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ثثثل  : عقةةةود البيةةةع فةةةي الُمجتمةةةع العربةةةي ا سةةة مي ثثثرع  عتثثثود البيثثث  ةاإجثثثارة ةالمةبثثثاربة ةالمةسثثثاُاة ةاليفالثثثة ةالحوالثثثة ةالصة شة

ةغير ثثثا مثثث  العتثثثود لثثثت اإسثثث ذم ألصبثثثا سمثثثة مصثثثال  النثثثا  العامثثثة كالحاجثثثة إلثثثا ال راعثثثة ةالصثثثناعة ةال ئثثثارة ةالسياسثثثة العادلثثثة 

يثثثثم الصثثثثال  [18]ةالحة
(3)

  ةُثثثثد  ثثثثص   ةرسثثثثول  المثثثثلمني  بالولثثثثار بثثثثالعتود  لالمةسثثثثلموى عنثثثثد شثثثثرةحبم  ليئثثثث  الولثثثثار بثثثثالعبود 

[21]ةالعتود علا  س  ال رةح المة فا عليبا ما لم سةخالف أةامر ال رح  ةم  شرةح العتود لت اإس ذ عدذ الفدر
(4)
. 

مةبادلثثثة عثثي  ماليثثثة ةلثثثو لثثت الةمثثثة أة منفعثثثة ):  ة لثثثا البيثثث  لفثثة علثثثا ال مليثثع ةال ملثثثع  ةلثثثت ال ثثرح :هتعريفةةه ومشةةةروعيته وأر انةة

ثثثنة ةاإجمثثاح  ةالبيثثث   ثثثو مثث  عتثثثود المعاةعثثثة (ة  ُثثثرض ا ثثة ب  ثثثد ما علثثا ال   يثثثد غيثثثر ربثثامةب   ة ثثو م ثثثرةح لثثثت الي ثثاب ةالسة

تابثثثا للمة عاُثثثد   سثثثوار كاصثثث  صتثثثودا،  س م ثثثا أركثثثاى عتثثثد و  [88]  أة عينثثثا،  أة منفعثثثة أة عمثثث ، أة غير ثثثاال ثثثت  بثثثد أى  يثثثوى  نثثثا  مة

(السب   المحا الرعا بي  األحراف ) البي  لت
(5)

. 

                                                                                                                                                                                                                   
أساسا، لت عملية البي م لتد ص  ةكاص  التيمة س بم  أ با، كا ما  رسب  باألرض م  عبيد ةحيور ةمباٍى ة دابا  ةسملع التو، العتلية كاى   العتد إلا جاص  ال م 

  المفعوا  أما لت عصر التاصوى م  ، علا أى الصرح عي   لفت البي   ةكاى علا المة  ر  أى   بي  ةجود  لد، الباب  ة ا مابة  وما، ةبعد ا  ةصب  العتد سار

 لفت العتد  أما إقا ظبر  اإوابة ببةا المرض عت  سلع الف رةم ل صبا سةعد  مورابت لياى  ةع ا للمة  ر  شبرا،  س بياى  ةا المرض  ةلت  ة  الحالة  حا ل  أى 

ا، علا األُا  ةجر   د  ة  ة    رس  عليبا إلفار العتد  ةةجد  عتوبا  مةحددة علا الباب  عند رجوع  ع  الصفتة  ةسبم  العتد صوعا، م  الت س م ةلو عمني 

ة  سخ لف التواصي  األشور ة ليما   علا بال لةى األةر، المة علتة   لياس  عتود البي  بعبارة ستليد ة  ت دل  المبل  بال ماذال تاليد لت ك ير م  األ ياى أى  ةة   ا ا

 [.39]بال ئارة ع  التواصي  البابليةم   ا أصبا صص  علا إجرارا  مةما لة ليما سعلا بال بادا ةالترةض ةالر وى ةالبماصا  

نة الترى العاشر المي د  إلا الترى الخامة ةجد  ة ابا عربية لت  3  كاسدرابية سرُس ة ب سباصيا ألت  البور علا سار   المةدجني  ةأ والبم لت مملية أراغوى مة

ع ةة علا ةجود عتود بي  مة صلة بالعبيد   [19]ع ر  كاى م  عمنبا مئموعة م  عتود البي  ال ت عةتد  بي  ألراد م  المةدجني  ةبي  المدجني  ةالنصار،  
 [.36. ]ما  ةلكد سحصيا رسوذ علا عتود البي    ةةجد  ببالد بم كةلع

ود أة أصواعبا  ةموعوح العتد  و المتصد األولت الة  شرح العتد م  أجل   ة و ةا د  اب  لت كا ل ة أة صوح م  أصواح العتود   خ لف باة  ف ل ا  العت  4

  (أة الفا ة النوعية م  العتد)المتصد األولت للعتد : ود البي  عبارة ع  صتا مليية المبي  للمة  ر  بعوض  ة  حدد موعوح العتد لت الحتيتة م  عبارستة و لت عت

يم العتد   ةعتود البي     ة  رح [4]عتود البي  ةبما أى بعي عتود البي  ببا ما  ح اق للمي اى ةالميياا لتد ةجد د واى التباى  الة  كاى م  مبام  سسئيا  [81]ة ة

  ةلي  [3]اإعرار باآلةر  لت وح با أى  ةراد ببا ةج     با سص  بدةى  ة  اإرادة  أة ب رادة سي ة ك رادة الر ار  ةالئا  ةا س ع ر  ةالمنال  ال خصية  ة

  ةشرح أى البيعاى بالخيار ما لم [88] توُبم ة  غ بم ة  ةداعبم ة  ظةلمبم  ئ  إ فار النا  لت عتود البي  ةسابر المةعاةعا  جمي  ما عليع دةى بخة

ل ا ال فرق بِاألُواا  ةأما ال العية لتد أ  ة  ال فرق ع  لِم  لةوا ك  م  ْئلِةِ ة    ل ا ال فرق   فرُا  صئد أى الحنفية لم  ة ب وا ِةي ار  اْلم  ب وا ةيار المئلة ة ملوا لفاة ال فرق ع 

ل ا الرعار ةالتبوا  ة  فرح أما شرح ةجوب التبوا لت البي   لبو أص      ةمي  إصساى أى  ة ب  مليا، آلةر بدةى ُبول  ةرعا م أِل ىَّ إ ْب ا   الِْملِْع مة وُ  باألبداى ف ع 

الببة  ةاإ ئاب ةالتبوا إما أى   يةوى مة  اب أ ة ، ةالتبوا  اصيا،  م    ِةِ  التاعدة ةجوب التبوا بعد اإ ئاب لِت عتود البي  ة   راةيا، أ  د  ا ع   اآلةر  أ   أ ى   يةوى  اِإ ئ 

عا، لت ةُ  ةا د  ةلت  ة  الصورة ال اص ا م  ا أ ْى   ْصدةر  إِمَّ تِدة  ة  ال ةِ    ش عَّ أ ىَّ اْلب ْي     ْنع   نعتد   ية لعلا رأْ  بعي الفتبار  نعتد البي  ةعلا رأْ  غير   ل فِت   ِة ِ الْح 

ة ئ  أ ى  يوى التبوا ِم  الِة  ةج  إلي  اإ ئاب للو أ ةج  شخ  البي  ل خ    ةاإ ئاب  و أ ةا ك ذ ةأ ى التبوا  و  اصت ك ذ   ما اة يار ا التوا ال اصت

ر الموج  إلي  اإ ئاب  ةر موجودا، لت مئلة العتد أ ى بع ع  ةا الماا ةأ م: ةلي  إقا ُاا شخ  آلةر  لتبا البي   ةر كاى موجودا، لت مئلة البي  لالبي     نعتد
اقا ُبا قلع ال خ  ل ى كاى ُبا البي  ب  لفاِظ ُبوا الرسوا لِلبي  لالبي   نعتد ةأ ما إقا ُبا ب  لفاظ ُب وا الوكيا للبي  لالبي     نعتد  ةالبي   نعتد  تبا البي  لتبل   نار م 

ا ال صرف لت ملي  كيفما   ار ة   ح اق لت سصرل  إقى  ةر  ةعلا  ةا ليما  حا باإ ئاب ةالتبوا بدةى أ ى   وُف ا  صعتاد علا إقى أ  دم أل ى اإصساى ل    

ْربةوح ٍة بِ  ٍُْف م  ةٍ أ ةْ لإصساى أى  بي  دار  ةأموال  المنتولة ل خ   ةر بدةى إقى ليةلع  حا ل  أى  بي  أشئار  المفرةسة لِت أ ْرِض ة  ت اح ع  ل ا أ ْرضٍ  مة نْ    ِة ع  أ ْبنِي  ِِ  اْلمة

ْوُةول ةٍ بِدةةِى إقى ةأةلوا بالعبد إى العبد كاى : "  ةُاا سعالا[31" ] ا أ با الة    منوا أةلوا بالعتود: "ةم  ل ةذ العتود سحر م الفدرم  يص ُاا   سعالا[ 3] م 

: معنا أى   سمنع أ د لت شتر  م سفدر ب   سوار أع ي   عبدا، أذ لم سةع    ةقلع ألى الة  اب منع  لالفدر ةياصة اإصساى لت موع  ا س  ماى  ب[31" ]مسلة ، 

بالعتد  ةإى كاى بينيما اع مد عليع ةة ا بع  ل قا ةن   لتد غدر  ب   ة ةا   ما كا العتود ةمنبا عتود البي   ل قا بع  شي ا، علا أةيع لالواج  عليع أى سفت 

 [.81. ]اى عدميا، أذ ةجود ا، شرح ل ةل   سوار ك
ة ت إما عامة أة ةاوة  لال رةح العامة ، الصحة شرةحلبت  البي  لت عتد ةالل ةذ الصحة شرةح ةباف لبم لت بعي العتود ال يلية م ا سسئيا المبي   أما   5

الئبالة  ةاإكرا  ةال وُي   ةالفرر  ةالبرر  )م  عيوب  البي  ل ةع بر وحيحة شرعا،  ة ت إجما ، أى  خلو عتد البي   ت ال ت  ئ  أى س حتا لت كا أصواح

لا ص اح   عةر  ل   ة و الن اح الة  س ساة، لي   ةئة ال رلي  با س ناد إلا الئبالة   أما الئبالة  ليراد ببا الئبالة الفا  ة أة ال ت ستبت إ(ةال رةح المةفسدة

السعر  جبالة اآلجاا كما لت جبالة المبي  جنسا، أة صوعا، أة ُدرا، بالنسبة إلا المة  ر   جبالة ال م  كةلع  ل   ص  بي  ال تر ب م  م ل   أة بما سيس تر علي  : م ا
بال م  ت ةيار ال رحم  يص  ئ  أى سيوى المةدة معلومة ةإ  لسد العتد  ةالئبالة لت ةسابا ال و يا  كما لو اش رح الباب  ستد م كفيا أة ر   ال م  الملجا  أة ل

عيني  ةإ  لسد العتد ود البي م ليئ  أى  يوى معرلة ال م  لت عت ةسحد د ال م  بسعر السوق  ةبياى المتصد الحتيتت م  اش راح، [98]المةلجا  ليئ  أى  يوصا مة

اع ماد سعر الصرف السابد  وذ ا س يفار أساسا، لت سحصيا   ة[21]مةخالفا، للن  ةمتاود ال رح   ةأ   يوىال م  معرةلا،   ا   سلد  جبال   للن اح بي  ال رلي 

  ةُوح البي  أة الترض ب رح عدذ اصت اح النتد ع  أ د  النا  أة كساد  الد وى المةلجلة ةاألمواا ال اب ة لت الةمة  ةعدذ النار إلا ما كاى علي  سعر الصرف  وذ
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عينثثثا، سعيينثثثا، صاليثثثا، للئبالثثثة  ةإقا كثثثاى المحثثثا : شةةةروح  ةةةحة عقةةةود البيةةةو   ة ثثث رح لثثثت عتثثثود المةعاةعثثثا  الماليثثثة أى  يثثثوى المحثثثا مة

ثثثل اى معلومثثثا، للمة عاُثثثد   لثثث   اجثثثة  بووثثثف  ةسعر فثثث  بوجثثث   ةثثثر مثثثا لثثثم   فيثثثر  ةمثثث   ثثثم لالمبثثثدأ الثثثة   حيثثثم ا سفثثثاق  ثثثو مبثثثدأ سة

[22] ئاب بالتبوا ةسوالتبما علا ةج    ب  أ ر  لت المعتودرسباح اإاإرادة ةأى العتد شر عة المة عاُد    ةالعتد  و ا
(6)
.  

شثثرح لاسثثد مةب ثثا للبيثث   ك ثثرح بيثث   ةثثر  أة سثثلف  : أصثثواح كال ثثالت   ثثة  علثثا ت ةنثثا  شثثرةح مةفسثثدة للعتثثد  ة ثث: الشةةرح الفاسةةا

أة ُثثرضم لبثثةا  ب ثثا العتثثدم ألصثث  بيع ثثاى لثثت بيعثثة  ة ثثةا منبثثت عنثث   ةالنبثثت  ت بثثت الفسثثاد  م ثثا بع ثثع علثثا أى سبيعنثثت كثثثةا  أة 

  بيعثثث  المة ثثث ر  أة أى   سترعثثثنت  ةشثثثرح لاسثثثد غيثثثر مةفسثثثد للبيثثث   ة ثثثو شثثثرح لثثثت العتثثثد  ةنثثثالت مةت بثثثا   كثثث ى  بيثثث  ب ثثثرح أ 

بعثث  : م ثثا  ببثث   لبثثةا ال ثثرح باحثثا لثثت قاسثث  ةلينثث     ةب ثثا البيثث  ليصثث  البيثث  ة   ةعمثثا بال ثثرح  ةشثثرح لاسثثد  منثث  اصعتثثاد البيثث 

                                                                                                                                                                                                                   
ةبنار علا قلع ل ى ال عاما بالنتود الورُية اليوذ بيعا، ةشرار  ةعد ورلا، ةسن با   لالنتود   سةتصد لةاسبا  ةإصما  ت ةسيلة إلا ال عاما ببا ةسحصيا المنال  بواس  با

ةلما كاى بي  الصرف أُرب أصواح البي  إلا الربا  ل ى الفت  ُد ا  اح ك يرا، لبةا النوح م  ال عاما ةاش رح ل    ي  الة   ةالفبةعلي  أ ياذ الصرف الم بتة علا ب

س نباحبم أل ياذ س ذ لت اشرةحا، ةاوة قابدة علا ال رةح ال ت  ئ  سولر ا لت كا بي   مما جعا  ةا العتد م  أك ر عتود البي  ُيودا،  ةلبةا لتد سار لةتبار اإ

لمصلحة ال عاما الصرف ةبياى ُواعد  ةعواب   علا سبييا ال عاما ب  إبعاد النا  ع  الربا ةشبب     ا غدا باب الصرف م  أعيا أبواب ال عاما سحتيتا، 
المواقاة م  قلع  صئد أى ال تر الة   و محا ا ل  اذ ةب  [89]ةمس لة أجرة الد ا ةأجرة عتد البي   أ  أجرة كاس  الو يتة  ةكةا  م  ما  ي   لي   [11]باأل ماى

ة لإكرا   لبو  ما المةس ير   ئ  أى  يوى مةعينا، علا األُا بالنسبة إلا صوع   ة سوغ أى  يوى متدار ال تر غير مةحدد إقا كاى ُابا لل حد د ليما بعد  أما بالنسب

لئئ أة ساذ  أ  أى  ئد المةس ير  صفس  مةب را، لفعا األمر المةير  علي   ةقلع كال بد د بالت ا أة البرب الة   خ ا من  عياح  علا أمر  فعل  ة و إما إكرا  مة

العتد مةس وليا، أركاص  عبو  ةوورة بي  ال لئ ة أة بي  األماصة  ت أى  خاف اإصساى اع دار ظالم علا بعي ما  ملع  لي اا ر  و بيع  ل الص لرارا، من   ة  م 

لئئ أة الناُ  كال بد د بالحبة أة البرب أة إ تاح الاةلم ب  كمن  سرُي   لت ةظيف   أة إص ال  درجة  ةبالنسبة لةشراب    أ لبو أى  ل وُي ما اإكرا  غير المة

 و م  عتود ال مليع  ةبالنسبة لفرر  البي  لاسدا،م ألى مليية العي    ستبا ال  ُي   ةألى عتد البي    لييوىبع ع  ةا ال وب شبرا، أة سنة: بمةد  كما لو ُاا البي   ةلُ 

ليةراد ب  ما إقا كاى سسليم المبي     ةمي  إ   رر  و ما كاى المبي  لي  مةح م ، للوجود ةالعدذ  كبي  ص اق الن اق  ةبالنسبة للبررالوجود لبو مةب ا للبي   ةبي  الف

أل د المة با عي   إقا لم لبو كا شرح لي  صف   ب دةاا عرر للباب   كما لو باح جةعا، معينا، لت ستف مبنت ل ى ال نفية  تبت ببدذ ما  وا الئةح  أما ال رح المةفسد

تيما، ببا مةدة مةعينة   أما بالنسبة لل رةح ال ت سخ   ي  ُد ةرد بال رح  أة جر، ب  العرف  أة  ت بي  العتد  أة   بم مةت با   م ا أى  بي  دارا، علا أى  اا مة

أ  أص  إقا باح شخ  شي ا، م  المنتو   ال ت كاى ُد اش را ا   ة  رح لصحة بيع  أى  يوى ُد ُبببا : ى بعي م ا التبي لت بي  المنتو  دة البيع بعي أصواح

األةا إقا كاى البي   ل م م  بابعبا األةا  ألى المنتوا  ي ر   ك  لييوى لت بيع   اصية ُبا ُبب  غرر  أما إقا كاى عتارا، ليئوق بيع  ُبا التبي   م معرلة ا

ورلا،   م سوالر شرح السلم إقا كاى البي  سلما،   م المةما لة لت البدلي  إقا كاى الماا البيع  مةرابحة أة سولية أة اش راكا،   م المتا بة لت البدلي  ُبا ا ل راق إقا كاى
ةلو  م  أ د الخيارا  ال ت سسوغ أل د  البي  لبت ال ت س ست بعد شرةح ا صعتاد ةالنفاق  لية  رح لنفاق البيع ربو ا، ةالخلو ع  شببة الربا  ةبالنسبة ل رةح ل ةذ

شتر م   ة  الخيارا  من  صفاق  لت  ا  البي  ةالووف ةالنتد ةال عيي   ةالرؤ ة  ةالعي  ةالفب  م  ال فر ر  ل قا ةجد لتةيار ال رح : العاُد   لس  العتد م ا

لسد  أة م  شرةح  الصحة أة أى  تبل   إ  إقا  دُ ماص  م  قلع  ةإقا لةتد شرح م  شرةح ا صعتاد ب ا البي   أة م  شرةح البي  م  ل  الخيار  لياى ل  أى  فس 

اش راح )  نالي  ةلية لي  مصلحة للعتد  بعي الفتبار  بحص  ةا ال رح سح  مسما ةاش راح ما    ت بي  العتد ة   [11]النفاق سوُف ةكاى لم  ل  الخيار لسخ 

ة  م ا ة لت ا و  ح  ة م ا الفتبار لبة  المس لة ليما لو باح رجا بي   ةاس  نا سينا  ( الباب  أة المة  ر  منفعة معينة  أة التياذ بعما معلوذ لت المعتود علي 

 ةاش رح ركوببا إلا مياى معي   ة ةا ال رح لي  صف  للباب   ةُد  يوى النف  للمة  ر  كما لو اش ر،   ب،ا ةاش رح علا الباب   مل  إلا مدة معلومة  أة باح الدابة 

ل  جيا  ةإى كاى ى ةابي    أة اش رح سيسير   أة اش ر،  وب،ا  ةاش رح المة  ر  علا الباب  ةياح    ة ة  ال رةح لية ليبا مصلحة سرج  للعتد كالر   ةالبما

رح  ما الح      رج  لي  مصلحة للعاُد  ة ةا بد بت  ألى أ  شرح  بع  أ د العاُد   ل بد لي  م  مصلحة ما سرج  إلي   ةإ  لما سيلف اش راح   المبم أى ش

: اإجارة م رةح،ا لت عتد البي   لبةا ال رح  و ما  ةسماعتد بي   ةعتد إجارة جمعا لت عتد ةا د  ةك ى عتد : إلا عتد بي  الح   بمصلحة  لبما عتداى مةس ت ى

 [.24. ]شرح    ت بي  العتد  ة   نالي   ةلية لي  مصلحة للعتد  ةُد اة لف العلمار لت وحة م ا  ةا ال رح
األعياى منتولة كاص  أذ عتارا،م ل ملييبا بعوض أة بفير عوض أة لحفابا ةد عة أة  س ب كبا با ص فاح ببا ُرعا،  ةمنال  : ة ئ  أى  رد العتد علا ما   ست  6

عي  أة ةدمة مةعينة  أة أ  شتر  ةر    يوى ا ل  اذ ب  محاور ا، شرعا، أة بن  لت التاصوى  ة يوى األعياى أ  ا ص فاح ببا بعوض أة بفير عوض  ةلعما مة

لمةئرد  نعتد ببا العتد ا  ئاب ةالتبوا بصيفة الماعت  كما  يوصا كةلع بصيفة المبارح أة األمر إقا أر د ببا الحاا  ةويفة ا س تباا ال ت  ا بمعنا الوعد ا

  عتود البي  بعد دةوا ةُ  الص ة مم  سئ  علي  و ة الئمعة  ع بر عتدا، باح ،    ةعند الفتبار أ  عتد م[22]ةعدا، مةل ما، إقا اصصرف إلا قلع ُصد المة عاُد  

اٌب بِاللفظ الماِعت [71.]ةإص  بعد األقاى   وُف م  سئ  علي  الص ة ة  ست  صلت  ل قا اص با م  الص ة  عود إلا عمل  ةبيع  ةشراب  إِ ئ    أ  أى البي  ُوا ة 

ما لعلي ة ةاسمي ة  ةما  توذ [93]ة ةالمةس تبا كنا ة  ة ت  ور حا، ةكنا ة إقا لةبم منبا صتا الملعةالمةس تبا  لالماعت لي   تيت   ةس ست وي  العتود ةوي   لبا بئة

اْش  ر   ة  -اْش  رِ ِمنْت  -ْبع ةع  -بِْعنت  –أش ر  منع  -أبيعع  –اش ر   منع  -بع ع  :متامبا اة صارا، ك ص ار عتود البي  بما  داُّ عليبا او   ا، م  عبارا  م ا

ورسي  أةلبما  [91]ل س ْخ ة البي : ةسةحاُّ العتود بعبارا  سداُّ عليبا م ا  ةصحو ا" منع ُوليةم ألص  م فا علا جواق ا  ةال اصية لعلية  لما : ة نعتد البي  لت ال رح بصة

 [.29]ليبا م  الخ ف بي  أ ا العلم  لتدذ المة فا علي  علا المةخ لف لي 
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ثثثا عيثثث   أ  إقا بثثثاح شثثثخ  سثثثلعة ةاشثثث رح علثثثا  تأة اشثثث ر   إى رعثثث علثثثا علثثثا شثثثرح  ةبيثثث  البثثثرارة مثثث  كة ق ثثثد  ةالبيثثث  المة

[88]برارة م  كةا عي  ببا  أة باع  ب رح البرارة مما  حدُ بعد العتدالمة  ر  ال
(7)
. 

   ةفسثثث  عتثثثد البيثثث  لعثثثدذ دلثثث  الثثث م  إ  إقا اشثثث رح البثثثاب  ةيثثثار النتثثثد  أ  أى المة ثثث ر  إقا لثثثم  ثثثدل  الثثث م  لثثثت : فسةةةق عقةةةود البيةةةع

ثثلج ، إلثثثا  األداراألجثثا المةحثثدد ك   ثثثة أ ثثاذ  لثثث  بيثث  بينبمثثا  ةإى كثثثاى الثث م   ثثثاا  أ  مةعئثث ،  ةجثث  أداؤ  لثثثورا،  ةإى كثثاى الثثث م  مة

]أجا معلوذ  ل ذ أداؤ  عند  لوا أجل   ةإى كاى متس ا، أد، كا ُس  لت ميعاد 
8
1]

(8)
. 

سوجثثثد  ثثثا     سصثثث  بيثثثوعبم  لمثثث  ،    ئثثثوق شثثثرار اآلبثثثا  ة   بيثثث  الحن ثثثة بالثثثدُيا  ة ةمنثثث  : حةةةامت مةةةح م ترةةة  بيةةةوعه 

قِّ مثث  ملثثة أ ثثواا المحئثثور علثثيبم لثثت بيثثوعبم أصبثثا سنتسثثم إلثثا ال ثثالت الثثرِّ ُسثثم  صثث  مثثنبم ال ثثرار : عتثثود البيثث  بفيثثر إقى سثثي د   ةجة

ُِْسثثثٌم     صثثث  مثثثنبم ال ثثثرار بفيثثثر  مثثث  الحئثثثر بثثث قى ةبفيثثثر إقى  ةُسثثثم    صثثث  مثثثنبم ال ثثثرار مثثث  الحئثثثر   بثثث قى ة  بِفيثثثر إقى  ة 

ص  منبم ال رار ب قى ةاة ةلف لِت وح   بفير إقىإقى ةاة ةلف لِت وح   ب قى  ةُسم  
(9)
. 

مثث  البيثثوح الفتبيثثة اإسثث مية أصثث  إقا اشثث ر، رجثثا جار ثثة لثث ى عتثثد بيعبثثا  ةفيثثد  ثثا ةح بثثا عثثمنا، : بعةةا البيةةو  الفقهيةةة الجةةائ ة

ةال لثثةق ببثثا عثثمنا، لبثثو عتثثد  مثث  أصثث  لثثية عتثثد صيثثاح  ةالعتثثد لثثت  ثثة  الحالثثة لثثم  يثث  لمةئثثرد ال لثثةق بوح بثثا ةإصمثثا  ثثو لمليبثثا ُصثثدا، 

[98]بي    عتد صياح
(10)
. 

                                                             
الصحة أة )بالصحة أة البة  ى  لة   الئةمبور إلا أى العتد    ح ما إ  ةوفي   (ةوف العتود)ةللحنفية او  ح اصفردةا ب  ع  بتية المةا   لت مسابا   7

  ةق   الحنفية إلا ةجود مرسبة  ال ة بي  المرسب ي  ة ت مرسبة الفساد  ة ت أى   علا ال رح المةفسد بووف العتد   (البة  ى  ةالفساد عند م مةرادف للبة  ى

  لي  أبتا الخيار ليبا (لساد العتد ةسحر م )ب ول   ةعلي  لاى الفساد لت العةتود ُابا لل صحي  بخ ف البة  ى  ة ةنا  م  العتود ما ص  ال ارح لي  علا 

عتد لاسد لي   -2. شرةح  بد م  استاحبا ة   ص  العتد ببا ة ةست با التاعت أة ال رلي  -9: مة برر  ةبنار علي    ب  أى ال رةح الفاسدة علا ُسمي   مالل

 [.11] ص  إقا رعا المة برر  ةسصحي  العتود  يوى ب ب اا ال رةح الفاسدة ةا ل  اذ بال رةح الصحيحة
يم ا س حت  8  اق لت عتود البي   لا س حتاق لفة  و حل  الحا  أ   و أى  دعت شخ  مليية شتر  ة ة ب  دعوا   ة تبت ل  التاعت بمليي    ةاص  اع  م أما  ة

 ى سم قلع ُبا أى لبةا بمن لة البي  بم ا ما اش ر، لت النصف  ل« أشركنت لي »: ةم  أصواح ال راكة الفاسدة أى    ر  رجا شي ا،  ليتوا ل   ةر  [81] د  اب ة

  ي  لمبي  منتوا ُبا التبي تبي المة  ر  األةا المبي  لم  ئ  اإشرا م ألى اإشرا  ةال ولية لت عتود البي     ئوقاى ُبا التبي  ة يوى العتد لاسدا،م ألص  ب

متدار ال م  لبو بالخيار إقا علم  إى شار أةة  ص   م  المبي  ةإى ةإى كاى قلع بعد التبي جاق  ة ةلِْ ذ ةالمة  ر  ال ر ع صصف ال م   ل ى كاى ال ر ع    علم ب

ة ةير  شرار اإصساى ما سصدق ب  مم  سصدق علي   ةالببا  ةالصدُا  م  العتود ال ت    ةتابلبا عوض  بخ ف عتود البي  لبت عتود   [81]شار سركبا
 [.82]بعوض

ابِ ِ   و المحئور علي  بالفلة  ص  شراؤ : التسم األةا 9 م  اِّ غةر  لُّاِ    بفير إقى غرماب  ألى الحئر علي  مةس حا لت مال  ألجا غرماب  ليمن  م  دل  ال م  ِمْن ة لِ  ع 

ا أ  ْس ر  ب ْعد  ل عِّ  ل ْي ِ العتد ألص  لم   علا ب  للفرمار  ا  ة   يةوىة ال َّم  ة لِت ِقمَّ ِ ِ إِق  ل    بِِ   ة     ةْفس  ة ع  ْئِر ِ د  ِمْن ة  ةكةا المةياس  ةإى لم  ي  م لا ال صرف ل ى عتود      

ا لت  د  ةلية للسيد منع  ة يوى م  عتد المفلة ةالمياس  م ِ  ِممَّ ْل ة ال َّم  ل  ة د  اب اةٌ  ة  ا ل ْم   يةْ  لِيب ا مةح    وح بما  ةعتد المفلة ماعت م  المحاباة ةعتد ماعية م 

ا ِ  لِت   ِدِ   أما م  ْ المياس  مردةد لت المحاباة  ة  ْل ِ ال َّم  اسِ      من  ِمْ  د  الْمةي  ِ  ِممَّا لِت   ِد ِ ة  م 
ْل ِ ال َّ ْفلِة   ةْمن  ة ِمْ  د  مة

ْيِر إِْقٍى ل بةو   لْ ارة بِ ِْقٍى ة    بِف       ِص ُّ ِمنْ ة ال ِّر 

بِتُّ  أما المئنوى ل راؤ  باحا ة   تف علا الصَّ ْئنةوىة ة  ل ا إجاقة الولِت  ةُاا أبو  نيفة اْلم  اؤة ة ب اِحٌا ة      تِفة ع  بِتُّ ل ِ ر  أ مَّا الصَّ عتود  : إجاقة الولِت إجماعا،  ة 

بْدِ  اْلع  ل يْ ِ ك  ْئرِ ع  ار  عتود البي  ةالببة ةالمحئور علي       [28]. موُولة علا إجاقة الولت  اس د   بِ  ص  عاُا ممي  لئاق أ ى  ص  عتد  م    ب ت اِر اْلح    ْملِعة إِْص  

اكسة ةالمفابنة  ل َّب ا موع  المةم  تد سعود علي  بالبرر  كما أى ليبا حرلا،  ةر  ةناقع  ةصحو ما  ةقلع ألى األسباب الفعلية سعود بالنف  علي   أ مَّا اأْلْسب ابة اْلت ْولِيَّةة ل  ِص

ْتا ِعيفة الْع  ْصل ح  ِ ة ةئاقب  إلا الفب   ة  ةو  ع    ل      ْس  ِ ي ة س ْحتِيا  م 
  ة   نعتد بي  الصبت لعدذ أ لي    ةشرح العاُد بابعا، أة مة  ر ا، أى  يوى راشدا،  ة و أى [18]

الصبت : لعية    نعتد بي  أربعة ة م  ةُاا ال ا[31"]ة  سةلسوا السةفبار أمواليم ال ت جعا   ليم ُياما، : "  صف بالبلوغ ةو ح الد   ةالماا  ةدليلبم ُول  سعالا

مي ا، أة غير مةمي   ةالمئنوى  ةالعبد ةلو كاى مةيلفا،  ةاألعما  [.81]مة
10

ا    الفةتبار علا أص     ب    علا المحرِذ ب ى  ب اح جاِر ة  ةليِ        ل ا    ا   حا  ة    ب  ْ  بِ ى   ْ   رِ   ِحيبا، لِي  يأسفا    حا  ة  ب ْ  ب ى    ر     بِِ  ب ْعد م 

ةم  اش ر، عبد،ا سارُ،ا سوجَّ  علي  ُ    د  لت السرُة    [88]ُميصا، ليلبس ة بعدما  حا  ة ئوق البي  أى  عتد علا ما    حا ةحل  ك رار األة  لت الرعاعة

ردِّ   ةإى ُدَّر أىَّ الباب  ك صَّ  باح العبد ةاس  نا  ة  اليد  كما  تدَّر لت مة  ر  أمة ةلينَّ  لم  ت     َّا اش را   ل صَّ  إقا ُ   عند المة  ر   كاى قلع صتصا، ماصعا، م  

ا ب  ةرذ لم  علم ب   ل اد الورذ عند المة  ر     ةمَّ احل  علي    ا علا قا  قةق أىَّ ةحر ال ةق كالمس  نا  ي  العتد  ةُد اة لف الم  ةرةى ليم  اش ر، عبد،
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ةلتثثثا، لمةع تثثثداسبم بمثثثا   لثثثبعي لثثثت الثثثدةا غيثثثر اإسثثث مية بيثثثوح المةسثثثلموى بعبثثثبم اسثثث م : البيةةةع بةةةيح والُمسةةةلميح وليةةةر الُمسةةةلميح

 ثثث  133)بر ربيثث  األةا سثثثنة   نثثاُي مثثث  ُثثواصي  سلثثثع الثثثدةا  ةمثث  األم لثثثة ال ار خيثثة علثثثا قلثثثع الو يتثثة اإسثثثباصية المةلرةثثة لثثثت شثثث

يثثثم اإسثثث مت  اص بثثثارأ  بعثثثد  - (ذ9231 - أ مثثثد "بيثثث  اشثثث ر، بمةت بثثثا   تبالبسثثثملة ةالصثثث ة علثثثا النبثثثت  ة ثثث  يثثثص بثثثدأ  -الحة

جميثث  مثثثا لثثث  مثث  أمثثث   ةد ثثثار" محمثثثد بثث  سثثثلمة البرسيثثثالت"مثثث  " المثثراى
(11)

  ةالعتثثود بثثثي  المةسثثثلمي  ةأوثثحاب الثثثد اصا  األةثثثر، 

[33]ير اإس مية سم  بمةوالتة ُواصي  سلع الدةالت الب د غ
(12)
. 

 ئثثثاب ُبثثثا ال فثثثرق ةدةى   ة ثثثو أى  يثثثوى التبثثثوا لثثثت مئلثثثة اإشثثثرةح الصثثثيفة لثثثت العتثثثد اسحثثثاد المئلثثثةمثثث  :  ةةةيق عقةةةود البيةةةع

ثثثرف أى مثثث  ةجثثث  إليثثث  اإ ئثثثاب لثثثم  يثثث  راغبثثثا، لثثثت التبثثثوا  ةسوالثثثا  التبثثثوا باإ ئثثثاب  أى  يثثثوى بينبمثثثا لاوثثثا  ةفبثثثم منثثث  لثثثت العة

ليئثثث  أى  يثثثوى التبثثثوا علثثثا ةلثثثا ا  ئثثثاب لثثثت النتثثثد ةالصثثثفة ةالحلثثثوا ةاألجثثثا دةى أى  يثثثوى  نثثثا  أ  سفييثثثر  للثثثو ُثثثاا البثثثاب  

ثثثلج ، لثثثم  نعتثثثد  بع ثثثع  ثثثةا بع ثثثرة دصثثثاصير  لتثثثاا اشثثث ر با ب ماصيثثثة لثثثم  نعتثثثد البيثثث   أة ُثثثاا بع ثثثع بع ثثثرة  ثثثا ، لتثثثاا اشثثث ر  با بع ثثثر مة

]ةا ل قا ةالف التبوا اإ ئاب أ  شتر لم  نعتد البي البي   ة ي
8
8]

(13)
. 

                                                                                                                                                                                                                   
ببةا الورذ  ل قا كاى  بالعي  أى  فرذ ُيمة ما قاد لت  ةا الورذ أذ     لال اب  أص    غرامة علي   ألصَّ  إصَّما ردَّ  ةا المبي  ألجا العي  الة  صتص المة  ر  إقا ردَّ 

شرار الرجا ألبي   ب بادة الحسبةم ألص  لت ةمس لة ا با  عتد [  91. ]الورذ  و سب  الرد  ةألجل  مةيَّ   المة  ر  م   ا العتد  ل    ال  بفرامة  ة  ال  ادة

أ ما امِر  أ بَّر  ص خ    م ب اح  أ ولبا  ل لِلة  أ بر   مر النخا  إ  أ ى    رح : "ةُاا النبت وا   علي  ةسلم  [93] تيت   عتد ع اُة  ل ى م  اش ر، أبا   ع ت    محالة

اُ عبما ةسلم المبي  للمة  ر   ةإقا اش ر، النخا ةبتت ال مر : ة ة  ال مر لت بي  ال ئر إ  بال رح ة تاا للباب   ة   دةا ال رح لت بي  األرض ب  سسمي"المب اح

الربا     كما أى الربا ةالترض ليسا م  عتود البي [10]  ةب بيعة الحاا لبنا  لرق بي  البي  ةاإجارة[2. ]للباب  جاق لمة  ر  األوا شرار ال مرة ُبا حيببا

ب ا : ).. لترض ليسا م  عتود البي   ةقلع ألى الربا مةس  نا ل حر م  لتول  سعالاةا ذ  الرِّ رَّ ة اْلب ْي   ة    اَّ  َّ أ      ة و أمر اسفت  علي  األمة ةدل  علي  [31]...( ة 

كاى  ةتصد ب  اإرلاق   ال مليع للية م  البيوحم ألى البيوح  ةتصد النصو  الم واسرة  ةالترض للية م  البي  ألى الملحوظ لي  ا رلاق   ال مليع  ةمعلوذ أص  إقا 

بادل ة ماا بماا م  ال  ةير  ة و ليبا المةعاةعة علا سبيا ال مليع  أما الترض للية كةلع  ألص  صوح م  الربا إ  أى ال ارح أبا   ةأجاق  للحاجة إلي   ةالترض مة
ي  أى  خلو العتد م  الربا  ةلي     ة  رح لت الترض أى  خلو م  الربا  ة  م  وورة الربا الة  لية لي  ق ادةم لية م  البيوح لت شتر ألص   ة  رح لت الب

 بب رة  ة  األم   ةالد ار كاص ة  [29. ]ةلةلع  و لي  صسي ة لين  جاق باإجماح لحاجة النا  إلي 
ةقلع كل  علا سةنة المةسلمي  لت حيبا  بيوعاسبم ةمرج  ادراكبم ةارسبار ... لتناشر الئار ة بسرُس ة ب م  مبلف  ةعدس  سسعوى دصيرا، ُناشر م  ا... ُر ة اب ورة 

إشباد المة با عاى قلع البيعة المةكورة ال نيور م  التر ة المةكورة التسية األجا دةى برسةلماةة شن  جيا ع  إقى األُسة م  الينيسة المةكورة  شبد علا 

 1)   ةسم  منبما  ةعرلبم  ةالئمي  بحالة الصحة ةالئواق لت شبر ربي  األةا م  سنة أربعة ةأربعي  ةس مابة  ةالو يتة المةلرةة لت المةكوراى م  أشبدا

حا ةاصتيادا، إلي   الحمد هلل ة د   أشبد علا صفس  الير م لرق ال لي لا الساك  بموع  ُلعة ال راب شبدار  ةا الي اب ُو ، بال: "ةرد ليبا ما   سا( ذ9333أغس ة 

حيبا، صتيا، م  أى علي  ةلت قم   ةمال  م  الميرماى برةا ةكبل ة م  شن  مر، لميور ةالسبداد قاسرغو  ةد عة محبة ةأماى ملسم  ةقلع ةمسوى ُف ا، ُم  

لع الو يتة المةلرةة لت شبر لبرا ر عاذ إ د، ةسسعمابة   ةكة"محمد ب  محمد األقُة لتي  ةةادذ مسئد ُلعة ال راب: "  ةك    ة  الو يتة..."ميا ا مد نة سرُس ة 

موسا الحس  ةاب  عبد   محمد ب  لرق الساكنوى لت بلدة الحماذ ب صبم "بدأ  أ با، بالبسملة ةالص ة علا النبت  ة ا عبارة ع  إُرار كا م  ( ذ9311)

 [.81"]إبرا يم البساسنا الينا  ليئا ةد م جام  البلد المةكور: "  ةكاس  الو يتة  و"ال رابأبو باكر اب  أبو باكر  م  أ ا ُلعة "لم   ةدعا "  حبسوى ةد عة ُم 

م (ذ9988أغس ة )ال ت  ا عم  مئموعة د ر ساى كلميمن ت ب لي لة  عبارة ع  عتد بي  مةلرخ لت " Mozarabe"م  قلع وورة الو يتة المةس عربية   12

  ةلت شرُت األصدلة لت من ت ت بلنسية ةمرسية  أودر الفوصسو العاشر سنة [33]جاص  المة عاُد   النصار،  يص ةُ  عليبا شبود مةسلموى مدجنوى إلا

مما د ا  علا أص  ُد سةم  للمةسلمي  با   فاظ ب راعيبم  ةكاى لبم  ا م لسةياى إشبيلية ام ياقا، ةوا لبم  ا شرار األراعت م  المةسلمي  لت من ت بم (ذ9223)

رذ المةسلمي  ةاليبود م  شرار األراعت البي  لت ال م  عتارا   للما س ور  الحوادُ  ةغلب  الن عة الرجعية لت أةاةر الترى ال الص ع ر  ودر ُاصوى   

ة الترى العاشر   ةسوجد لت كاسدرابية سرُس ة مئموعة م  الو ابا العربية ال ت سةلتا عور علا سار   المدجني  ةأ والبم لت مملية أراجوى من[12]. النصار،
ي  ةالنصار،  ةليبا المي د  إلا الترى الخامة ع ر  ة ا عبارة ع  مئموعة م  عتود البي  ةالود عة ةغير ا ال ت عتد  بي  ألراد م  المةدجني  ةبي  المدجن

 [.22  33](ذ9311ذ  9332)ة ابا مةحررة لت سوار   مة  ةرة عامت 

أى  يوى ما ،  ة و كا ما  ةمي  ا ص فاح ب  مة لتا، لت غير  اجة ة  عرةرة  م  جواق  شرعا،  ل مياصية ا ص فاح  :بي  لبتأما شرةح المعتود علي  أ  ال تر الم  13

با ا، شرعا، إ  لت  الة البرةرة ةالحاجة ةةلتا، لبواب با  ةأى  يوى المبي  مملوكا، لبابع  مليا،    لية مليا، ساما،  ةإقا كاى المبي ة د ا   سيفت  با  ئ  أى  يوى مة

 يوى المبي  متدةرا، علا  للباب   ئ  أى  يوى م قةصا، ل  بالبي  م  مالي  أة حبتا، لل رح  م ا الوكيا ال رعت ةةلت الصفير ةالمئنوى ةالسفي  ةصاظر الوُف  ةأى

مع بمار إ  إقا كاى مربيا، بمار محئوق  سبا أةة  من    م سسليم   اا العتدم ألى ما    تدر علا سسليم  شبي  بالمعدةذ  ةالمعدةذ    ص  بيع   ل   ص  بي  س

 ظا را،  ةأى  يوى البي  مةلبدا، معرلة ال م  ةالم م  للعاُد    ةالمعرلة سيوى إما بالووف  أة الم ا دة  اا العتد أة ُبل  ب م   سير   س فير لي  العي  عادة سفيرا، 
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 :الاراسة اورشيفية للوثائق

  81  11  18  28  22  21  1  8)المن ثثثثور بالبحثثثثص كلبثثثثا أوثثثثوا مثثثثا عثثثثدا الو ثثثثابا الو ثثثثابا : مةيوصثثثثا  ةشثثثثيا الو ثثثثابا المثثثثاد 

عبثثثثارة عثثثث  سصثثثثرلا  بثثثثي  أشثثثثخا  حبيعيثثثثي  ألرقة ثثثثا ص يئثثثثة سعثثثثام سبم اليوميثثثثة ة ثثثثاج بم إليبثثثثا لحفثثثثظ  ت  ة ثثثث(39  31  88

لثثثثف  فثثثثردة علثثثثا ةرق أبثثثثيي مابثثثا ل وثثثثفرار بعبثثثث  جيثثثثد ةالثثثبعي اآلةثثثثر مب ثثثثر   ةغة الحتثثثوق  ةالو ثثثثابا عبثثثثارة عثثث  أةراق مة

 .تصفالتليا من  بف ف ب س ييت  ةالبعي ب    ار   را  ةُ وح ة توب ةرحوبة ةس

فثثثردة  كثثثا منبثثثا  حثثثو  سصثثثرلا، ُاصوصيثثثا، ةا ثثثدا، أة أك ثثثرم ةقلثثثع  تالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة  ثثث: ةسراكمبثثثاكيفيثثثة ص ثثث ة الو ثثثابا  ة ثثثابا مة

الثثثع  يثثم أى  ثثثة  ال صثثثرلا  ُثثد س فيثثثر مثثث   يثثص سفيثثثر الم  لتلثثة الثثثورق ةُلثثة عثثثدد الية ثثثاب  ةب بيعثثة الحثثثاا ُثثثد  ةوجثثد لبثثثا سراكمثثثا  بحة

تيمثثثة أة مثثثا شثثثاب  قلثثثع  ةليثثث  المةعبثثثلة أى األوثثثا  اثثثا عنثثثد ماليبثثثا ةلتثثث   ة  سوجثثثد وثثثور أة صةسثثث  لثثثد، أ  أة العثثي  صفسثثثبا أة ال

يثثثثم المن ثثثثا لينبثثثثا عمليثثثثا، غيثثثثر مة ا ثثثثة  إ  أى س ثثثثولر عليبثثثثا جبثثثثة رسثثثثمية مثثثث  ُِبثثثثا  حثثثثرف أةثثثثر  لمسثثثث لة ال راكمثثثثا  موجثثثثودة بحة

بحثثثوقة أوثثثحاببا أة ةر ثثث بم  إ  أى الو ثثثابا المحفوظثثثة لثثثد،  ي ثثثة  الدةلثثثة  ة ثثثة  الو ثثثابا لثثثم سةئمثثث  لثثثت مئموعثثثا  أرشثثثيفيةم ألصبثثثا

سبثثث  بعثثثدما أةةثثثة  مثثث  األ ثثثالت  رسب ثثث  البي ثثثة موعثثثوعيا،م ممثثثا أةثثثاَّ  –سثثثوار أكاصثثث  أوثثثو ، أذ وثثثورا،  -الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  رة

م  مئموعثثثا  ةاوثثثة مثثث  بثثثال راب  العبثثثو  بثثثي  مئموعثثثا  الو ثثثابا ةبمبثثثدأ المن ثثث  المة عثثثارف عليثثث   ةص ثثث   سلثثثع الو ثثثابا عثثث

فثثثثردة الموجثثثثودة لثثثثد، أوثثثثحاببا  أة لثثثثت مي بثثثثا  ةاوثثثثة عثثثثم  مئموعثثثثا  غيثثثثر مة ئاصسثثثثة  أة عثثثثم  مئموعثثثثا   الو ثثثثابا المة

  أمثثثا عثثث  كيفيثثثة ةوثثثولبا إلثثثا أماكنبثثثا سلثثثع  ةممثثث  جثثثار   ال صثثثرلا  الخاوثثثة المحفوظثثثة ببي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  العةماصيثثثة

لثثثد، أوثثثحاببا سمليو ثثثا بصثثثورة حبيعيثثثةم ألصبثثثم أوثثثحاب الحتثثثوق المةدةصثثثة ببثثثا  أمثثثا المحفوظثثثة ةمثثثا مصثثثدر ا  لالو ثثثابا المحفوظثثثة 

بالبي ثثثة ل مثثثا عثثث  حر ثثثا البثثثدا ا أة ال نثثثاقا عنبثثثا للدةلثثثة أة بثثثالبي   أة إع ثثثار البي ثثثة وثثثور منبثثثا ةا   فثثثاظ باألوثثثا لثثثد، مالييبثثثا  

ة أة  تثثثثة مثثثث  أوثثثثحاببا لثثثثت أوثثثثحاب سلثثثثع المي بثثثثا  ةبالنسثثثثبة للمي بثثثثا  الخاوثثثثة لتثثثثد  لثثثث  لبثثثثم عثثثث  حر ثثثثا أوثثثثحاببا حواعيثثثث

 .ك ماصا   ةم  حوا ال م  لتد  ُيم با التاصوصية لا  ةفظ ببا لتيم با ال ار خيةم لوعت أوحاب سلع المي با  ببة  التيمة

 99 / ثثثث 9381رجثثثث   22 - ثثثث  9913ربيثثثث   ةثثثثر  91): للو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثةام ثثثثد  الف ثثثثرة ال منيثثثثة : و ثثثثاباللمثثثثد، ال منثثثثت ال

 .(ذ2192ما و  99 –ذ 9833مار  

                                                                                                                                                                                                                   
علا علا شرح  ةةلو  ال م  ةالم م  ةالمة عاُد   م  مواص  الصحة  ةسخ لف شرةح البي  ع  شرةح وحة البي   بمعنا أى البي   يوى ةمةنئ ا، غير مةلُ  أة مة

شرح وحي  : سم إلا صوعي وحيحا، ةمةي م ، أركاص  ةشرةح   إ  أى  نا  شرةح    رحبا أ د العاُد   لمصلح    ةسة ير ص اعا، أ ياصا، بي  المة عاُد    ة ت سنت
يم  :رح لاسد مةب ا للعتد  ةال رح الصحي  ال قذ  و علا    ة أصواح  ت قذ  ةش شرح مةت با العتد  ك ى    رح أ د المة عاُد   شي ا،  و م  مةت بيا  العتد بحة

م ألص  بياى ةس كيد لمةت بت العتد  شرح ال رح ة    م البي  بدةص   كال تا ي  ةةيار المئلة  ة لوا ال م   ةغير ا  ة ةا ال رح    ةل ر لت العتد  لوجود  كعدم 

عي  بال م   أة س جيا بعب  إلا ةُ  معلوذ  أة ا شباد  أة اش راح وفة مةعينة لت  لمصلحة الم  رح  كاش راح وفة لت ال م  ك  جيل   أة اش راح كفيا أة ر   مة

 [.88]عة المبي  للباب  مةدة معلومة  كسةينا الدار شبرا، المبي   ل ى ةجد الم رةح ل ذ البي  ةإ  لللمة  رح لس  العتد  ةاش راح منف
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الثثث م   األبعثثثاد  األةراق  المثثثداد  ةأمثثثاك  الحفثثثظ ةحبيع بثثثا ةاألشثثثخا  أة : مثثث   يثثثص :و ةةةف تفرةةةيلي للوثةةةائق محةةة  الاراسةةةة

الئبثثثا  ال ثثثت بحوقسبثثثا سلثثثع الو ثثثابام مثثث  م  اثثثة أى البا ثثثص ارسثثث ، ةعثثث  عنصثثثر  الثثثورق ةالمثثثداد  نثثثا عوعثثثا عثثث  ةعثثثعبا 

 3): الو يتثثثة األةلثثثا: يثثثرار  لياصثثث  كال ثثثالتبالدراسثثثة الدبلوماسيثثثة الخارجيثثثةم  رسباحبثثثا ب لثثثع العناوثثثر األرشثثثيفية  ةليثثثت    ثثث م ال 

مسثثث ر بثثث   تثثثوب  ةفيثثثف  مابثثثا لنوثثثفر ةبثثث  بتثثث  بةنيثثثة مثثث  أ ثثثر  :سثثثم  الثثثورق29×  3  82:   األبعثثثاد(غيثثثر مةحثثثدد السثثثنة) ( نثثثا ر

  ةمثثثية بثثث  مر ثثثوى بثثثأة د : مب ثثثر  ةبثثث  سرميمثثثا  بال وثثثا الثثثورُت  مي وبثثثة بالمثثثداد الئثثثاف األقرق  بحثثثوقةال تثثثادذ ال منثثثت  

سثثثم  ةرُثثثة 91× 29.2: األبعثثثاد  (ذ9833مثثثار   99)الو يتثثثة ال اصيثثثة    مةحالاثثثة الداةليثثثة -سثثثمابا  – صثثثا   -ةمثثثية البيثثثر  

مثث  أةراق مثث  ك ثثاب ُثثد م مةفيثثع مب ثثر   أةراُثث  بةنيثثة اللثثوى  المثثداد األسثثود السثثابا  ةظثثرةف الحفثثظ غيثثر مةناسثثبةم ممثثا أد، إلثثا 

محفوظثثة لثثت المنثثدة  بمسثثئد الو  ثثة  بحثثوقة عبثثد   بثث  محسثث  العلثثو   بلثث  مثث  العمثثر  سر ثثا الورُثثة ةةجثثود بتثث  بنيثثة ال ثثيا 

سثثثم  الثثثورق سثثثميع  ميثثثا  29×  82:   األبعثثثاد(ذ9333أبر ثثثا  98)مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال ال ثثثة   -ة  ثثثة  نتثثثا  -عامثثثا،  (11)

الو يتثثثة شثثثماا ال ثثثرُية   –ة  ثثثة بد ثثثة  -ةر ثثثة سثثثالم بثثث  محمثثثد بثثث  صاوثثثر الحئثثثر : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة: ل وثثثفرار  المثثثداد

سثثثثم  الثثثثورق األبثثثثيي ال خثثثثي   بثثثث  ُ ثثثثوح ة نيثثثثا  مثثثث  أ ثثثثر ال ثثثثت  المثثثثداد  29×  81.2:   األبعثثثثاد(ذ9318 نثثثثا ر  2)الرابعثثثثة  

لفثثث  سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقةاأل مي بثثثة السثثثيد : سثثثود  ببثثثا سثثثرميم رد ر بوجثثث  الو يتثثثة بال وثثثا الثثثورُت ةالصثثثم   غة

سثثثثم  ظثثثثرةف  98.1× 3.2:   األبعثثثثاد(ذ9111 وصيثثثثو  23)الو يتثثثثة الخامسثثثثة  مسثثثثت    -ال ثثثثراد  -محمثثثثد بثثثث  أ مثثثثد البثثثثو سثثثثعيد 

أة د ةمثثثية : بثثثيي  ميثثثا ل وثثثفرار  المثثثداد أسثثثود مثثثابت ةفيثثثف  بحثثثوقةأ: م بمثثث  مثثث   يثثثص الحثثثرارة ةالرحوبثثثة  الثثثورق: الحفثثثظ

×  1:   األبعثثثاد(ذ9119لبرا ثثثر  91)العثثثوابت  الو يتثثثة السادسثثثة   -ةاد  بنثثثت ةثثثرة  -سثثثي اا  –بثثث  صببثثثاى بثثث  جعثثثد بثثث  ةمثثثية 

و عبثثثار  عثثث  لثثثا سثثثرميم   فاثثث  لثثثت منثثثدة  ة ثثثإأسثثثود مثثثابت ةفيثثثف  سح ثثثاق : المثثثداد مثثث  النثثثوح األوثثثفر : سثثثم  الثثثورق98.2

  -ة  ثثثة العثثثوابت  -عمثثثر بثثث  صاوثثثر الخرةوثثثت  رُ الخرةوثثثت  ةمعمثثثر بثثث  ثثثارُ بثثث  سثثثيف بثثث   ثثثا: وثثثندةق ة ثثثبت  بحثثثوقة

 –وثثثثثال  بثثثثث  سثثثثثالم بثثثثث  سثثثثثل اى المسثثثثثير  أة د :   وثثثثثورة  بحثثثثثوقة(ذ9113أبر ثثثثثا  21)الباحنثثثثثة جنثثثثثوب  الو يتثثثثثة السثثثثثابعة  

سثثثم  الثثثورق األبثثثيي ال خثثثي   بثثث   29× 21.2:   األبعثثثاد(ذ9112 وليثثث   81)الو يتثثثة ال امنثثثة  ال ثثثرُية شثثثماا   -إبثثثرار  –اليحمثثثد  

لفثثث  سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقة مي بثثثة السثثثيد محمثثثد بثثث  أ مثثثد البثثثو : ُ ثثثوح ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود  غة

فاثثث  بمنثثثدة  ة ثثثبت ب   (ذ9111 وصيثثث   93)مسثثثت   الو يتثثثة ال اسثثثعة   -ال ثثثراد   -سثثثعيد    ثثثد الرلثثثوف المحفثثثثورة وثثثورة   ة

مثثثار   89)مةحالاثثثة الداةليثثثة  الو يتثثثة العاشثثثرة   -ع  ثثثة سثثثمابا  -سثثثالم بثثث  سثثثعيد الب لثثثت أة د : لثثثت الئثثثدراى بالبيثثث   بحثثثوقة

سثثثثم  الثثثثثورق األبثثثثيي المابثثثثثا ل وثثثثفرار  المثثثثداد األقرق   فاثثثثث  لثثثثت وثثثثثندةق وثثثثفير ةبسثثثثثي   82×  29: األبعثثثثاد  (ذ9191

مئموعثثثة ة ثثثابا أةثثثر،  ببثثثا سثثثرميم  ببثثثا  تثثثوب وثثثفيرة أعلثثثا الو يتثثثةم بسثثثب  ظثثثرةف الحفثثثظ  ملفولثثثة بتمثثثاش أبثثثيي ةفيثثثف مثثث 
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  مةحالاثثثة الداةليثثثة -ة  ثثثة سثثثمابا  -ةاد  بنثثثت رةا ثثث   -لثثثت وثثثندةق ة ثثثبت  - صاوثثثر بثثث  سثثثعيد الراشثثثد : السثثثي ة  بحثثثوقة ال ثثثي 

ق األوثثثثفر الخفيثثثثف  ببثثثثا بعثثثثي ال تثثثثوب سثثثثم  الثثثثور 91.3× 98: األبعثثثثاد:   بحثثثثوقة(ذ9122مثثثثا و  91)الو يتثثثثة الحاد ثثثثة ع ثثثثر  

: ة نثثثت مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود  مرممثثثة سثثثرميم جيثثثد مثثث  حثثثرف  ي ثثثة الو ثثثابا  محفوظثثثة بملثثثف ب سثثث ييت جيثثثد  بحثثثوقة

سثثثثم   1.2× 1  91: د  األبعثثثثا(ذ9121 نثثثثا ر  1)الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ع ثثثثر  مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -ة  ثثثثة مثثثثن   –إبثثثثرا يم البوسثثثثعيد  

مي بثثة بد ثثة العامثثة : أسثثود ةبعثثي اليلمثثا  بثثاللوى البنثثت  بحثثوقة:  مثثرار سثثميع  بثث   نا ثثا  مثث  أ ثثر ال ثثت  المثثداد ميثثا لإالثثورق 

بنثثثت : سثثثم  الثثثورق 92×  21: األبعثثثاد  (ذ9128د سثثثمبر  23)الو يتثثثة ال ال ثثثة ع ثثثر  بد ثثثة   –مي بثثثة ال ثثثي  صثثثور الثثثد   السثثثالمت  -

الو يتثثثة الرابعثثثة ع ثثثر  جنثثثوب ال ثثثرُية   -وثثثور  –العيئثثثة  -عبثثثد   بثثث  أ مثثثد العلثثثو   :لثثثاس  ةفيثثثف  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة مثثث  

سثثثم  الثثثورق مابثثثا للثثثوى البنثثثت الفثثثاس   ببثثثا  نا ثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود   22.2×  83.3: األبعثثثاد: (ذ9181سثثثب مبر  29)

صثثثولمبر  2)  ثثثة مثثثن   الو يتثثثة الخامسثثثة ع ثثثر  ة -أة د  مثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث  سثثثيف السثثثليماصت : محفوظثثثة لثثثت منثثثدة   بحثثثوقة

سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت مابثثثثا للثثثثوى الحليبثثثثت ةفيثثثثف  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  ببثثثثا  تثثثثوب ةُ ثثثثوح  21.2×  29.2:   األبعثثثثاد(ذ9181

 وليثثثو  9)الو يتثثثة السادسثثثة ع ثثثر  مةحالاثثثة الاثثثا رة   -ة  ثثثة عبثثثر   -سثثثعيد بثثث   اشثثثا الحبسثثثت : ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  بحثثثوقة

لفثثث   29×  82:   األبعثثثاد(ذ9189 سثثثم  الثثثورق األبثثثيي ال خثثثي   بثثث  ُ ثثثوح ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت ةبةتثثث  بنيثثثة  المثثثداد األسثثثود  غة

 22)مسثثثت   الو يتثثثة السثثثابعة ع ثثثر   -ال ثثثراد   –مي بثثثة السثثثيد محمثثثد بثثث  أ مثثثد البثثثو سثثثعيد  : سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقة

 - ميثثثد بثثث   ميثثثر بثثث   ميثثثد العبثثثر  :   ةرق أوثثثفر ةفيثثثف  المثثثداد األقرق  بحثثثوقةسثثثم 91.2×  22.9:   األبعثثثاد(ذ9183 وصيثثث  

سثثثم  الثثثورق ةفيثثثف بثثث  بتثثث   23×  28:   األبعثثثاد(ذ9181لبرا ثثثر   21)مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال امنثثثة ع ثثثر   -ة  ثثثة عبثثثر  

المةبثثثيبت  –صثثثفير سثثثالم المبيحسثثثت ال: بحثثثوقةةبعثثثي الت ثثثوح مثثث  األحثثثراف  ة تثثثوب مثثث  الوسثثث   المثثثداد أسثثثود  ميثثثا إلثثثا البنثثثت  

الثثثثورق المتثثثثو،  سثثثثم  1  21× 8  91: األبعثثثثاد  (ذ9183مثثثثا و  92)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ع ثثثثر  ال ثثثثرُية شثثثثماا   -ُر ثثثثة ال ثثثثارق  –

فاثثث  بصثثثندةق وثثثفير معثثثدصت  المةسثثث  يا ال ثثثيا  بحالثثثة جيثثثدة    وجثثثد ببثثثا سثثثو، ُ ثثث  بسثثثي  لثثثت ةسثثث با  المثثثداد األسثثثود   ة

ال ثثي  راشثثد بثث  عبثثد   بثث  : م  ثثم ةعثثع   ثثة  السثثحارة لثثت وثثندةق ة ثثبت  عثثرف باسثثم المنثثدة   بحثثوقة عثثرف باسثثم السثثحارة

ال ثثثثي  مبنثثثثا : وثثثثورة  بحثثثثوقة  (ذ9139 وليثثثثو  91)ة  ثثثثة ةاد  المعثثثثاةا  الو يتثثثثة الع ثثثثرةى   -بلثثثثدة لثثثثت  -سثثثثليماى المعثثثثولت 

سثثثثم   3.9× 99.9:   األبعثثثثاد(ذ9138 نثثثثا ر  3) ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالع ثثثثرةى  –بلثثثثدة سثثثثي اا  -الخرةوثثثثت 

أسثثثود سثثثابا   فاثث  ب ثثثيا جيثثثد ةلثثية ببثثثا أ  أعثثثرار مثث  سلثثثف أة سمثثث ق  غلفثث   رار ثثثا، بفثثث ف : أبثثثيي ةفيثثثف  المثثداد: الثثورق

 98)مسثثثثت   الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالع ثثثثرةى   -السثثثثي  –ال ثثثثراد   -مي بثثثثة السثثثثيد محمثثثثد بثثثث  أ مثثثثد البوسثثثثعيد  : ب سثثثث ييت  بحثثثثوقة

سثثثم  الثثثورق أوثثثثفر ةفيثثثف  ببثثثا ُ ثثثوح ة تثثثوب مثثثث  األحثثثراف ةالوسثثث   ةسح ثثثاق إلثثثثا  8  21× 1  1:   األبعثثثاد(ذ9133 ثثثر لبرا
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عامثثثا،  ةوثثثل  إليثثث  عثثث   (38)أ مثثثد بثثث  سثثثيف بثثث  سثثثليماى الخرةوثثثت   بلثثث  مثثث  العمثثثر : أسثثثود سثثثابا  بحثثثوقة: سثثثرميم  المثثثداد

حر ثثا ال ثثي   وسثثف بثث  عبثثد الثثر م  الخرةوثثت  الثثة  كثثاى  عمثثا لد ثث    ثثا ةلاسثث   بعثثد ا بتيثث  معثث  ةا ثث فظ ببثثا لثثت سثثحارة  

ةعثثثع  ليبثثثا   ثثثا ال صثثثت  بعثثثي مثثث   ثثثة  األةراق مثثث  بعبثثثبا  بسثثثب  ظثثثرةف الحفثثثظ غيثثثر الم بمثثثة ةك ثثثر  الف حثثثا  ببثثثا ممثثثا 

  (ذ9132د سثثثثمبر  28)ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةالع ثثثثرةى   -العثثثثوابت  -سثثثث اا أد، لوجثثثثود   ثثثثار الح ثثثثرا   ُر ثثثثة 

ة  ثثة جعثث ى بنثثت بو سثث   -سثثعيد بثث   مثثد بثث  سثثعيد الراجحثثت : األسثثود  بحثثوقة: سثثم  الثثورق بنثثت لثثاس   المثثداد 21×  8: األبعثثاد

سثثثثميع  أوثثثثفر مثثثث  : سثثثثم  الثثثثورق 23.8×  81.2:   األبعثثثثاد(ذ9131 وصيثثثث   3)جنثثثثوب ال ثثثثرُية  الو يتثثثثة الرابعثثثثة ةالع ثثثثرةى   -

األقرق السثثثابا  سثثثي ة ببثثثا  تثثثوب ةُ ثثثوح ة  ثثثار سلثثثوُ   وجثثثد ببثثثا سثثثرميم بثثثالخلف عبثثثارة عثثث   وثثثا شثثثفاف : أ ثثثر الثثث م   المثثثداد

فاثثثث  لثثثثت   ةرُثثثثت موعثثثثوح ةلثثثثف أمثثثثاك  ال ثثثثت لثثثثت غرل بثثثثا  ةليثثثث  ظثثثثرةف الحفثثثثظ غيثثثثر م بمثثثثة صاثثثثرا، لي ثثثثرة  (المنثثثثدة ) ة

عثثثبا لعوامثثثا ال لثثثف ةدةثثثوا الح ثثثرا   ةكثثثةلع عثثثدذ ا   مثثثاذ ببثثثا   ثثثا ال صثثثت  بعثثثي األةراق مثثث  بعبثثثبا الف حثثثا  ليثثث  ةسعر

عامثثثا،  ة ثثثت مةتعثثثد   ةوثثثل  لبثثثا عثثث  حر ثثثا  (12)الئثثثدة مثثثر م بنثثث  سثثثالم بثثث  ةلفثثثاى الدغي ثثثية : بحثثثوقة -ةأوثثثاب بعبثثثبا ال لثثثف 

لر اميثثثة  ةقةجبثثثا ال ثثثاصت  سثثث  بثثث  عثثثامر بثثث  ةليفثثثي  قةجبثثثا الم ثثثولا سثثثالم بثثث  سثثثليماى الخنئثثثر  ةأذ قةجبثثثا غي ثثثار بنثثث  سثثثالم ا

سثثثثم  الثثثثورق  22×  28: األبعثثثثاد  (ذ9131 نثثثثا ر  3)مةحالاثثثثة مسثثثثت   الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالع ثثثثرةى   -الئثثثثابر   ة  ثثثثة م ثثثثرح 

مثثثثاى -دابثثثثرة ا حثثثث ح  :األبثثثثيي السثثثثميع شثثثثي ا، مثثثثا  المثثثثداد األسثثثثود  بحثثثثوقة  سخثثثث )  ي ثثثثة الو ثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  الوحنيثثثثة بعة

الثثثثورق األبثثثثيي المتثثثثو، المابثثثثا سثثثثم   3  2× 9  92: األبعثثثثاد  (ذ9121أغسثثثث ة  22)الو يتثثثثة السادسثثثثة ةالع ثثثثرةى    (وثثثثحار

وثثثفرار  مةسثثث  يلة ال ثثثيا  ببثثثا بعثثثي ال مثثث ق مثثث  األعلثثثا ةمثثث  الوسثثث  ةبتثثث  بنيثثثة ةشثثثلف ة مثثث  أ ثثثر المثثثداد  المثثثداد األسثثثود  لإ

 3)مةحالاثثثثة الاثثثثا رة  الو يتثثثثة السثثثثابعة ةالع ثثثثرةى   -ة  ثثثثة عبثثثثر   -ُر ثثثثة السثثثليف  -أبنثثثثار غسثثثثاى بثثثث  عثثثثامر البحثثثثر  : بحثثثوقة

دابثثثرة ا حثثث ح   ي ثثثة الو ثثثابا : بثثثيي مابثثثا ل وثثثفرار  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم   الثثثورق أ 22×  28:   األبعثثثاد(ذ9129 نثثثا ر 

سثثثثثثم  الثثثثثثورق أبثثثثثثيي مابثثثثثثا  81×  91 :ذ  األبعثثثثثثاد9122ةالمحفوظثثثثثثا  الوحنيثثثثثثة  الو يتثثثثثثة ال امنثثثثثثة ةالع ثثثثثثرةى  أةا أبر ثثثثثثا 

الو يتثثثة اثثثة جنثثثوب الباحنثثثة  مةحال -بركثثثار  -عامثثثا،  (88)سثثثالم بثثث  سثثثعيد بثثث  سثثثالم العثثثامر  :   بحثثثوقةوثثثفرار  المثثثداد األسثثثودلإ

سثثثعيد بثثثث  لاعثثثثا :   بحثثثثوقةوثثثثفرارأبثثثثيي مابثثثا لإ: سثثثثم  الثثثورق 81×  91: األبعثثثثاد  (ذ9122أبر ثثثا  98)ال اسثثثعة ةالع ثثثثرةى  

  وثثثورة محفوظثثثة ببي ثثثة الو ثثثابا (ذ9128أبر ثثثا  21)الو يتثثثة ال   ثثثوى  مةحالاثثثة جنثثثوب الباحنثثثة   -بركثثثار  –بثثث  سثثثالم العثثثامر  

مثثثثاى   -لثثثثية لبثثثثا رُثثثثم سصثثثثنيف أ نثثثثار ا حثثث ح عليبثثثثا ةأةثثثثة وثثثثورة منبثثثثا  ةاوثثثثة بفلثثثثل دار  بنثثثث ة، -ةالمحفوظثثثا  بسثثثثل نة عة

سثثثثثم  ةرق بنثثثثثت ةفيثثثثثف بثثثثث  بعثثثثثي  92× 98: األبعثثثثثاد  (ذ9123أك ثثثثثوبر  22)مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة اإ ثثثثثد، ةال   ثثثثثوى  

الو يتثثثثة ال اصيثثثثثة مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -صثثثث ة،  –العثثثثي   -شمسثثثث  بنثثثث  صاوثثثثر البثثثثو سثثثثعيد ة : بحثثثثوقة األسثثثثود : الت ثثثثوح  المثثثثداد



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 232 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

: سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت سثثثثميع بثثثث  ُ ثثثثوح مثثثث  أحرالثثثث   المثثثثداد األقرق  بحثثثثوقة 98.2× 2:   األبعثثثثاد(ذ9122مثثثثا و  21)ةال   ثثثثوى  

مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال ال ثثثة  -ة  ثثثة عبثثثر   -ر   بلثثثدة الثثثد -ُر ثثثة المةبئثثثة  –للثثثل الر مثثثة  -أبنثثار  مثثثداى بثثث  راشثثثد الناوثثثر  

سثثثليماى بثثث  محمثثثد : وثثثفرار  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  ةرق أبثثثيي  ميثثثا لإ 22× 28: اداألبعثثث  (ذ9122 وصيثثث   8)ةال   ثثثوى  

سثثثث اق  –ُر ثثثثة الحيملثثثثت  -الراجحثثثثت   29×8  93: ألبعثثثثاد  ا(ذ9121 وصيثثثثو  92)الو يتثثثثة الرابعثثثثة ةال   ثثثثوى  جنثثثثوب الباحنثثثثة   -الرة

 -بلثثدة الرةعثثثة  -للثثل البحيثثثر  - مثثود بثثث  سثثالم بثثث  ةمثثية الحبسثثثت : وثثفرار  المثثثداد األسثثود  بحثثثوقةةرق أبثثيي  ميثثثا لإ  سثثم 1

سثثثثم  ةرق أبثثثثثيي  93.1×  21.9: األبعثثثثاد  (ذ9121مثثثثثار   21)الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةال   ثثثثوى  ال ثثثثرُية شثثثثثماا   -سثثثثمد ال ثثثث ى 

فاثثث  بحالاثثثة مثثث  سثثثعف النخيثثثا  ظثثثرةف الحفثثثظ غيثثثر مة بمثثثة مثثث   يثثثص الحثثثرارة ةالرحوبثثثة  وثثثفرار  المثثثداد األ ميثثثا لإ قرق   ة

مثثثة  بحثثثوقة  -ة  ثثثة السثثثو ا  - ا بثثثو ُثثثر    -ُر ثثثة الحئيثثثرة  -عامثثثا،  (18)راشثثثد بثثث   و  ثثثا بثثث  صصثثثي  التر نثثثت : ببثثثا   ثثثار الرة

ةرق أبثثثثيي  ميثثثثثا   سثثثثثم 21  21×  21:   األبعثثثثاد(ذ9121مثثثثثار   91)الو يتثثثثة السادسثثثثثة ةال   ثثثثوى  مةحالاثثثثة شثثثثماا الباحنثثثثثة  

 ب بثثثالمن ا عثثثم  مئموعثثثة أةراق أةثثثر،  محفوظثثثة بثثثدةوثثثفرار  ببثثثا بتعثثثة ق  يثثثة مثثث  أعلثثثا بنيثثثة اللثثثوى  المثثثداد األسثثثود  لإ

شثثثماا  الو يتثثثة السثثثابعة ةال   ثثثوى   -ال ثثثرُية  -سثثثمد ال ثثث ى  -للثثثل البحيثثثر  – منصثثثور بثثث  صاوثثثر بثثث  منصثثثور السثثثعيد : بحثثثوقة

وثثثثفرار  خثثثثي  بثثثث  ُ ثثثثوح ة تثثثثوب  ببثثثثا سثثثثرميم مثثثث  ةرق أبثثثثيي مسثثثث ر مابثثثثا لإ  سثثثثم 29× 2  21:   األبعثثثثاد(ذ9111مثثثثا و  9)

مثثثثر م بنثثثث  سثثثثالم بثثثث  ةلفثثثثاى : الخلثثثثف ةغلفثثثث  سفليثثثثف  ثثثثرار  بالب سثثثث يع  محفوظثثثثة بسثثثثحارة  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  بحثثثثوقة

سثثثثم  الثثثورق أبثثثثيي  2  91× سثثثم 1  21: األبعثثثثاد  (ذ9111ب مبر سثثث 1)الو يتثثثثة ال امنثثثة ةال   ثثثثوى  مسثثثت    -م ثثثثرح  -الدغي ثثثت 

مةحالاثثثة  -ببثثث ر  –عامثثثا،  (81) مثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  ةمثثثية الباشثثثمت : مابثثثا ل وثثثفرار ةفيثثثف صوعثثثا، مثثثا  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة

وثثثثفرار  المثثثثداد لإ الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثاسثثثثم   21.1× 91.8: األبعثثثثاد  (ذ9119لبرا ثثثثر  3)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ةال   ثثثثوى  الداةليثثثثة  

 فاثثث  بصثثثندةق معثثثدصت وثثثفير  عثثثرف باسثثثم السثثثحارة  ثثثم ةعثثثع   ثثثة  السثثثحارة لثثثت وثثثندةق ة ثثثبت  سثثثما بالمنثثثدة   األسثثثود  

أبر ثثثثا  29)الو يتثثثثة األربعثثثثوى  مةحالاثثثثة الاثثثثا رة   -عبثثثثر   –عثثثثم  –ةاد  العثثثثي   -علثثثثت بثثثث   نثثثثت البحثثثثر  / ال ثثثثي : بحثثثثوقة

وثثثثفرار  مب ثثثر   ح ثثثثاق إلثثثثا سثثثرميم  داةثثثثا وثثثثندةق ة سثثثثما سثثثثم  الثثثثورق ةفيثثثف أبثثثثيي مابثثثثا لإ 92 × 98: األبعثثثاد  (ذ9119

الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ال ثثثثرُية شثثثثماا   -ة  ثثثثة إبثثثثرار  -سثثثثليماى بثثثث  عثثثثامر  لثثثث  سو ثثثث  :   المثثثثداد األسثثثثود ةالبنثثثثت  بحثثثثوقة(السثثثثحارة)

لثثثثت  فاثثثث  وثثثثفرار  المثثثثداد األسثثثثود  لإ الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثام  سثثثث 29.3× 92.2:   األبعثثثثاد(ذ9112 وليثثثثو  22)ةاألربعثثثثوى  

مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة ال اصيثثثثثة  -بدبثثثثثد  –لنئثثثثثا  – علثثثثثت بثثثثث   ميثثثثثد بثثثثث  محمثثثثثد العثثثثثامر / وثثثثثندةق معثثثثثدصت ُثثثثثد م  بحثثثثثوقة 

وثثثفرار  بثثث  سمثثث ق بسثثثي  لثثثت األسثثثفا مثثث  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإسثثثم   91×  93.2:   األبعثثثاد(ذ9112سثثثب مبر  98)ةاألربعثثثوى  

علثثثت بثث  سثثثل اى بثث  علثثثت المبيحسثثثت : لمثثداد األسثثثود ةاألقرق   فاثث  لثثثت منثثثدة   ةظثثرةف الحفثثثظ سثثي ة  بحثثثوقةجبثثة اليسثثثار  ا
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 23×  21.3:   األبعثثثثاد(ذ9118سثثثثب مبر  2)الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةاألربعثثثثوى  مةحالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة   -بركثثثثار  -أرض الحثثثثراد   -

 علثثا دبثثو  إلثثا باإعثثالة ال ثثت  اصيثثا  عرعثثية مثث  أ ثثرببثثا وثثفرار  المثثداد األسثثود  الثثورق أبثثيي ةفيثثف مابثثا لإسثثم  

مةحالاثثة الداةليثثة   -بةبثث   –للثثل مي ثثا  -مبثثار  بثث  راشثثد البثثة لت : اليمثثي  أد، لوجثثود وثثدأ  بحثثوقة جبثثة مثث  األعلثثا ال ثثرف

ر وثثثثثفرار مسثثثثث الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإسثثثثثم   91.2×  92.2:   األبعثثثثثاد(ذ9118د سثثثثثمبر  28)الو يتثثثثثة الرابعثثثثثة ةاألربعثثثثثوى  

لثثثت  فاثثث   مب ثثر   بثثث   تثثثوب لثثثت الوسثثث  ةاألعلثثثا ةسم ُثثثا  مثثث  األحثثراف  ةببثثثا  اصيثثثا  ص يئثثثة ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق 

الو يتثثثثة الخامسثثثثة مةحالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة   -بركثثثثار  –الحثثثثراد   -علثثثثت بثثثث  سثثثثل اى بثثثث  علثثثثت المبيحسثثثثت : منثثثثدة   بحثثثثوقة

وثثثثفرار  المثثثثداد األسثثثثود   فاثثثث  الثثثثورق أبثثثثيي ةفيثثثثف مابثثثثا لإ  سثثثثم 92.2× 29.3:   األبعثثثثاد(ذ9113مثثثثا و  99)ةاألربعثثثثوى  

مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -بدبثثثثد  –لنئثثثثا  -تثثثثا  يةاد  العم -علثثثثت بثثثث   ميثثثثد بثثثث  محمثثثثد العثثثثامر  : لثثثثت وثثثثندةق معثثثثدصت ُثثثثد م  بحثثثثوقة

ر  المثثثثثثداد وثثثثثفراالثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإسثثثثثثم   21.9×  92.2:   األبعثثثثثاد(ذ9113 وليثثثثثو  21)الو يتثثثثثة السادسثثثثثة ةاألربعثثثثثوى  

الو يتثثثة ال ثثثرُية شثثثماا   -سثثثمد ال ثثث ى  -للثثثل البحيثثثر  -بلثثثدة ال ثثثر عة  -لاحمثثثة بنثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية الحبسثثثية : بحثثثوقة األسثثثود 

قا ثثثثر  :بحثثثثوقة سثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي  المثثثثداد األقرق السثثثثابا  92.2× 21.8: األبعثثثثاد  (ذ9181 نثثثثا ر  21)السثثثثابعة ةاألربعثثثثوى  

:   األبعثثثاد(ذ9189 وصيثثث   91)الو يتثثثة ال امنثثثة ةاألربعثثثوى  مةحالاثثثة البر مثثثت   –ة  ثثثة البر مثثثت  -بثثث  سثثثليماى بثثث  سثثثر اى ال ثثثوبت 

  المثثثثداد بثثثث  ل حثثثثا  وثثثثفير  إدةثثثثاا الو يتثثثثة لثثثثت ملثثثثف   ممثثثث ق مثثثث  األحثثثثراف وثثثثفرارالثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثثم   22× 93

ال ثثثثرُية جنثثثثوب  الو يتثثثثة ال اسثثثثعة  -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   -بلثثثثدة السثثثثيار ة  -سثثثثعيد  مثثثثد سثثثثعيد الراجحثثثثت: بحثثثثوق األسثثثثود  

وثثثثفرار  بثثثثث  بعثثثثي البتثثثث  البنيثثثثة  المثثثثثداد م  الثثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثث 98× 21: األبعثثثثاد  (ذ9189أك ثثثثوبر  91)ةاألربعثثثثوى  

 1)الو يتثثثة الخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية جنثثثوب   - ة  ثثثثة جعثثث ى بنثثثت بو سثثث  -سثثثعيد  مثثثثد سثثثعيد الراجحثثثت : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة

 مثثثد بثثث  سثثثثالم : بحثثثوقة وثثثفرار ةفيثثثف  المثثثداد األسثثثثود الثثثورق أبثثثثيي مابثثثا لإسثثثم   21.3×  23.1 :األبعثثثاد  (ذ9182سثثثب مبر 

 وصيثثثث   98)الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية شثثثثماا   -سثثثثمد ال ثثثث ى  -للثثثثل البحيثثثثر  -بلثثثثد ال ثثثثر عة  -بثثثث  ةمثثثثية الحبسثثثثت 

وثثثفرار  خثثثي   مب ثثثر   ح ثثثاق إلثثثا سثثثرميم ةبثثث    ثثثار بتثثث  بنيثثثة ةوثثثدأ  سثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 22   81: األبعثثثاد  (ذ9188

 1الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية جنثثثثوب   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   –سثثثثعيد بثثثث  صثثثثاجم : المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  بحثثثثوقة

الو يتثثثثة ال ال ثثثثة حالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة  مة  -بركثثثثار  –جمعثثثث  بثثثث   مثثثثد بثثثث  محمثثثثد الف يسثثثثت : ذ  وثثثثورة  بحثثثثوقة9182أغسثثثث ة 

: سثثثثم  ةرق أبثثثثيي ةفيثثثثف جثثثثدا، بثثثث   تبثثثثاى مثثثث  صا يثثثثة اليسثثثثار  المثثثثداد 91.2× 92:   األبعثثثثاد(ذ9182د سثثثثمبر  23)ةالخمسثثثثوى  

مةحالاثثثة الاثثثا رة   –ة  ثثثة عبثثثر   -بلثثثد الحثثثاجر  -للثثثل العثثثي   -سثثثعيد بثثث  صصثثثير بثثث   ميثثثد األغبثثثر  : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة

وثثثفرار ةفيثثثف  المثثثثداد سثثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثثا لإ 2  91×  2  21:   األبعثثثاد(ذ9188 نثثثا ر  93)ة الرابعثثثة ةالخمسثثثثوى  الو يتثثث
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  (ذ9188 وليثثث   21)  الو يتثثثة الخامسثثثة ةالخمسثثثوى  شثثثماا ال ثثثرُية -إبثثثرار  – ةسثثثعيد بثثث  صصثثثير األغبر ثثث: أقرق غثثثاما  بحثثثوقة

 -المبثثثيرب  –محمثثثد بثثث  سثثثعيد بثثث  سثثثلوذ : سثثثميع  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لل رُثثثة  29.2× 81: األبعثثثاد

سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت لثثثثاس   29.1×81:   األبعثثثثاد(ذ9188 وليثثثث   28)ال ثثثثرُية شثثثثماا  الو يتثثثثة السادسثثثثة ةالخمسثثثثوى   -ة  ثثثثة التابثثثثا

جعثثث ى  -ةمثثية السثثنيد  عبثثثد   بثث  علثثت بثثث  : بحثثوقةسثثميع  بثث   تثثثوب ةُ ثثوح ة نثثت مثثث  أ ثثر ال ثثت  المثثثداد األسثثود ةاألقرق  

صاوثثثر بثثث  محمثثثد الحثثثار ت : وثثثورة  بحثثثوقة  (ذ9188أك ثثثوبر  21)الو يتثثثة السثثثابعة ةالخمسثثثوى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -بنثثثت بثثثو علثثثت 

 91×  98.2:   األبعثثثثاد(ذ9188د سثثثثمبر  2) الو يتثثثثة ال امنثثثثة ةالخمسثثثثوى ال ثثثثرُية شثثثثماا   -من تثثثثة المبثثثثيرب  ة  ثثثثة التابثثثثا  -

وثثثفرار مب ثثثر  ةممثثث ق مثثث  األحثثثراف  ةبثثث   نا ثثثا  مثثث    ثثثار ال ثثثت  مسثثث ر ةبثثث   تثثث  لثثثت األسثثثفا   لإسثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا 

مسثثثت   الو يتثثثة ال اسثثثعة  -السثثثي   –علثثثت بثثث  سثثثل اى بثثث  علثثثت المبيحسثثثت : المثثثداد األسثثثود ةاألقرق   فاثثث  لثثثت منثثثدة   بحثثثوقة

ةممثثثث ق مثثثث  األحثثثثراف  بثثثث  بتثثثث   وثثثثفرار الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثثم   22× 83: األبعثثثثاد  (ذ9183 وليثثثث   28)ةالخمسثثثثوى  

 -سثثثعيد  مثثثد سثثثعيد الراجحثثثت : ةبحثثثوق   المثثثداد األسثثثود ةفيفثثثة مثثث  المثثثداد  ة وجثثثد ل ح ثثثاى وثثثفيرساى إدةثثثاا الو يتثثثة لثثثت الملثثثف

الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا سثثثثم   23× 81: األبعثثثثاد  (ذ9181سثثثثب مبر  2)جنثثثثوب ال ثثثثرُية  الو يتثثثثة السثثثث وى   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث 

: بحثثثثوقة رُثثثثة مت عثثثثة ةمب ربثثثثة ةسح ثثثثاق ل ثثثثرميم عاجثثثثا  ةاوثثثثة مثثثث  ال ثثثثرف السثثثثفلت  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق وثثثثفرار  الولإ

 81.8: األبعثثثاد  (ذ9131لبرا ثثثر  8)الو يتثثثة اإ ثثثد، ةالسثثث وى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -الثثثوالت  –محمثثثد بثثث   مثثثود بثثث  سثثثالم الحيمثثثاصت 

ع  ثثث  : وثثثفرار ةفيثثثف مسثثث ر بثثث  سم ُثثثا  بسثثثي ة مثثث  األحثثثراف  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 23.2× 

 92)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالسثثثث وى   -سثثثثمابا  – صثثثثا   –بثثثث  سثثثثليماى بثثثث  محمثثثثد بثثثث  علثثثثت الخميسثثثثت السثثثثيابت 

  بالب سثثثث يع  المثثثثداد مثثثث  سفليثثثثف  ثثثثرار وثثثثفرار ةفيثثثثف سثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإ 8  23× 31:   األبعثثثثاد(ذ9131مثثثثار  

 21)الو يتثثثة ال ال ثثثة ةالسثثث وى  الباحنثثث  شثثثماا   -السثثثو ا  -الحئيثثثرة  -صصثثثي  بثثث  عثثثحت بثثث  عبثثثد   التر بنثثثت: األسثثثود  بحثثثوق 

مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة الرابعثثثثة  -ة  ثثثثة سثثثثمابا  -سثثثثالم بثثثث  جمعثثثث  بثثثث  سثثثثلوذ السثثثثيابت : وثثثثورة  بحثثثثوقة  (ذ9131صثثثثولمبر 

  ةاألقرق الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا ل وثثثثثفرار سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثودسثثثثثم   23× 83:   األبعثثثثثاد(ذ9139 مثثثثثا و 92)ةالسثثثثث وى  

  (ذ9139مثثثثا و  98)ال ثثثثرُية جنثثثثوب  الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالسثثثث وى   -اليامثثثثا ةالثثثثوالت  -عمثثثثار سثثثثالم راشثثثثد الباشثثثثمت : بحثثثثوقة

الوسثثث  ةاألحثثثراف عثثث ةة علثثثا الرحوبثثثة وثثثفرار ةفيثثثف  بثثث  سم ُثثثا  ةاوثثثة مثثث  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإسثثثم   22× 39:األبعثثثاد

ة  ثثثة جعثثث ى  -من تثثث  سثثثي  السثثثند   -ماجثثثد سثثثالم محمثثثد ةمثثثية السثثث مت : بحثثثوقةالواعثثثحة ةالمثثثل رة علثثثا المثثثداد  المثثثداد األقرق  

الثثثورق أبثثثيي مابثثثا سثثثم   22× 88:   األبعثثثاد(ذ9132أك ثثثوبر  91)ال ثثثرُية جنثثثوب  الو يتثثثة السادسثثثة ةالسثثث وى   -بنثثثت بثثثوعلت 

  الو يتثثثثة السثثثثابعة جنثثثثوب ال ثثثثرُية -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   –سثثثثعيد  مثثثثد سثثثثعيد الراجحثثثثت بحثثثثوقة  ار  المثثثثداد األسثثثثود وثثثثفرلإ
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محمثثثثثد : وثثثثثفرار  المثثثثثداد األقرق  بحثثثثثوقةسثثثثثم  الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإ 23×  81.8: األبعثثثثثاد: (ذ9138 نثثثثثا ر  22)ةالسثثثثث وى  

× 31.81:   األبعثثثثاد(ذ9138لبرا ثثثثر  1)الو يتثثثثة ال امنثثثثة ةالسثثثث وى  جنثثثثوب ال ثثثثرُية   –اليامثثثثا ةالثثثثوالت  -ةمثثثثية محمثثثثد الراسثثثثبت 

عامثثثا، (18)سثثثعيد بثثث  المثثثر بثثث   مثثثد الدغي ثثثت : وثثثفرار مسثثث ر  المثثثداد األقرق  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي ةفيثثثف مابثثثا لإ 23.2

علثثثثت بثثثث  قا ثثثثر بثثثث  :   وثثثثورة  بحثثثثوقة(ذ9133مثثثثار   21)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ةالسثثثث وى   مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  -ة  ثثثثة سثثثثمابا  -

×  21.1: األبعثثثثثاد  (ذ9131 وصيثثثثث   9)مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة السثثثثثبعوى   -ة  ثثثثثة سثثثثثمابا  -ئيثثثثثد ُر ثثثثثة الن -تصةمثثثثثية اليلبثثثثثا

فاثثثث  لثثثثت منثثثثدة   بحثثثثوقةسثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي مسثثثث ر مابثثثثا لإ 91.2 ةليفثثثثة بثثثث  :  مثثثثرار ةفيثثثثف  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق   ة

 8)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالسثثثثبعوى   -ة  ثثثثة صثثثث ة،  -بلثثثثد ةاد  العلثثثثت  - مثثثثود بثثثث  سثثثثعيد بثثثث  ةمثثثثية الصثثثثلبمت 

سثثثثالم : سثثثم  الثثثورق األبثثثيي المسثثث ر  بثثث   نا ثثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة 29.8× 81  (ذ9131 وليثثث  

وليثثثث    91)الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالسثثثثبعوى  ال ثثثثرُية جنثثثثوب   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو علثثثثت  -للثثثثل الئيثثثثدر  -بثثثث  صثثثثاجم بثثثث  راشثثثثد الفي صثثثثت 

شثثثثث ي  بثثثثث  سثثثثثعيد : سثثثثثم  الثثثثثورق أبثثثثثيي مسثثثثث ر سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثود ةاألقرق  بحثثثثثوقة 29×  8  21:   األبعثثثثثاد(ذ9111

× 89.8: األبعثثثثاد  (ذ9111صثثثثولمبر 23)  الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةالسثثثثبعوى  جنثثثثوب ال ثثثثرُية –بلثثثثد اليامثثثثا -من تثثثثة النببثثثثة -المد وشثثثثت

 -سثثثثمد ال ثثثث ى  -الرةعثثثثة  – ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  صاوثثثثر الحبسثثثثت : ةالثثثثورق أبثثثثيي مسثثثث ر  المثثثثداد األقرق  بحثثثثوق  سثثثثم 21.8

وثثثفرار بثثث  بتعثثثة سثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 22× 39:   األبعثثثاد(ذ9119لبرا ثثثر 3)  الو يتثثثة الرابعثثثة ةالسثثثبعوى  ال ثثثرُية شثثثماا

مةحالاثثة  -بدبثثد  -نئثثا ل –العثثامر   محمثثد بثث  سثثليماى بثث  عبثثد هلل: بنيثثة مثث  أعلثثا جبثثة اليمثثي   المثثداد األسثثود ةاألقرق  بحثثوقة

الثثثثورق أقرق سثثثثميع  المثثثثداد األسثثثثود سثثثثم   21.2×  93:   األبعثثثثاد(ذ9113مثثثثار   21)الداةليثثثثة  الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالسثثثثبعوى  

ال ثثثرُية شثثثماا  الو يتثثثة السادسثثثة  -ة  ثثثة إبثثثرار  -سثثثي  العاليثثثة  -سثثثالم بثثث  سثثثعيد بثثث  أ مثثثد البرةاصثثثت  :بحثثثوقة ةاألقرق ةاأل مثثثر 

ة  ثثثة سثثثمابا  -ُر ثثثة النئيثثثد  - مثثثد بثثث  سثثليم بثثث  عبثثثد   اليلبثثثاصت : ةوثثثورة  بحثثثوق: األبعثثثاد: (ذ9113أغسثثث ة  23)ةالسثثبعوى  

 -ةليفثثثثة بثثثث  محمثثثثد بثثثث   ميثثثثد الحسثثثثنت: وثثثثورة  بحثثثثوقة: (ذ9112أبر ثثثثا  93)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة السثثثثابعة ةالسثثثثبعوى   -

سثثثم  الثثثورق سثثثثميع  91× 23: األبعثثثاد :(ذ9111 وصيثثث   92)بعوى  ال ثثثرُية جنثثثوب  الو يتثثثة ال امنثثثة ةالسثثث -جعثثث ى بنثثثت بو سثثث  

الو يتثثثة شثثثماا الباحنثثثة   -السثثثو ا  –الحئيثثثرة  –ةمثثثية بثثث  عبثثثد   بثثث  محمثثثد التر نثثثت : أبثثثيي مةسثثث ر  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة

لمثثثثثداد األقرق  لل رُثثثثة  ا سثثثثم  ةرُثثثثة ةفيفثثثثثة بيبثثثثار مابلثثثثة 29×2  82: األبعثثثثثاد: (ذ9113لبرا ثثثثر  91)ال اسثثثثعة ةالسثثثثبعوى  

: (ذ9111صثثثولمبر  28)الو يتثثثة ال مثثثاصوى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -اليامثثثا ةالثثثوالت  -بلثثثدة حبثثثوة  –محمثثثد بثثث  عبثثثد   الثثثداةد  : بحثثثوقة

ةال مثثثاصوى   وا ثثثدةالو يتثثثة الال ثثثرُية شثثثماا   -سثثثفالة إبثثثرار  -من تثثثة التثثثاحر  -سثثثالم بثثث   مثثثود بثثث  سثثثليم الحثثثار ت: وثثثورة  بحثثثوقة

شثثثثثماا الباحنثثثثثة  الو يتثثثثثة ال اصيثثثثثة  -السثثثثثو ا  –علثثثثثت بثثثثث  ةمثثثثثية بثثثثث  سثثثثثعيد اليحمثثثثثد  : وثثثثثورة بحثثثثثوقة: (ذ2119مثثثثثار   23)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
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سثثثثثم  الثثثثثورق أقرق با ثثثثث  سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثود ةاألقرق ةاأل مثثثثثر   29× 81: األبعثثثثثاد: (ذ2198سثثثثثب مبر  28)ةال مثثثثثاصوى  

: (ذ2192مثثثا و  99)لو يتثثثة ال ال ثثثة ةال مثثثاصوى  اال ثثثرُية جنثثثوب   -اليامثثثا ةالثثثوالت  -سثثثل اى بثثث   مثثثد بثثث   ميثثثد الباشثثثمت : بحثثثوقة

 -إبثثثرار  –الئثثثابر   ةالثثثد بثثث  أ مثثثد بثثث  محمثثثد: سثثثم  الثثثورق أبثثثيي سثثثميع  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة 29×  21: األبعثثثاد

 . ال رُية شماا

ثثثثيابباةكمثثثثا  ثثثثو ةاعثثثث  ممثثثثا سثثثثبا لثثثث ى أغلثثثث  الو ثثثث         مليبثثثثم الخثثثثا  أة  لثثثثت( كبثثثثار السثثثث ) ابا بحثثثثوقة شثثثثيوخ المنثثثثاحا ةشة

بم ةأجثثثداد م  ةمثثثنبم مثثث  ا ثثث فظ باألوثثثوا ةأع ثثثا  ي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  العةماصيثثثة وثثثورا،  أة مثثثنبم مثثث  بسوار و ثثثا عثثث  أبثثثا

مثثثثاى أةثثثثة منبثثثثا البا ثثثثص  أع ا ثثثثا أة باعبثثثثا للبي ثثثثة ةا ثثثث فظ بالصثثثثور  ةالو ثثثثابا الموجثثثثودة ببي ثثثثة الو ثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  بسثثثثل نة عة

 .(ةُ  إجرار الدراسة)بدةى أرُاذ سصنيف أ نار ا ح ح عليبا  تا األووا منبا  ة بعد ا ح ح علوورا، 

ثثثثم  لثثثثع  –ب بيعثثثثة الحثثثثاا   سوجثثثثد ةسثثثثابا إ ئثثثثاد عنثثثثد األ ثثثثالت  لثثثث قا أرد  ة يتثثثثة  :وسةةةةائ  ا يجةةةةاد عليثثثثع أى سبحثثثثص لثثثثت  –ةسة

ة حئثثث  مثثثا  ر ثثثد  ئبثثث   ةقلثثثع كلثثث  بيثثثا المنثثدة  أة الصثثثندةق الثثثة   ةتدمثثث  لثثثع أة  ثثثو  بحثثثص بنفسثثث  ة ةع ثثثت لثثثع مثثا  رغثثث  ليثثث  

 –بعثثد أةثثثة المةوالتثثثة  – ثثةر  أمثثثا البي ثثة للثثثد با الفبثثثر  اإلي رةصثثت  ةبالنسثثثبة للمي بثثثا  الخاوثثة إمثثثا أى سبحثثثص بنفسثثع علثثثا الثثثرف 

 .أة أى سبحص بما لد بم م  لبر  ةرُت بالموعوعا  ةأرُامبا علا الرف

 [:01](52)أنموذج لبطاقة و فية للوثيقة 

 :بياى البو ة  تا -

ظ/ ب ب/ذ/  ح/ ذ ذ/  حة : رجاحس رم  ا  -9
(14)
. 

 .ببركار البحر   ب رض ةأشئار ةصخا ةب ر أةبر ماا بي : العنواى -2

 .ذ9122أبر ا  98 :سار   الو يتة -8

 .ة يتة مةفردة م  الورق ال خي  المابا للحمرة البا   :مد، ةصوح المادة -3

 : تا السياق -

 .الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت: اسم المن ئ -9

 .ذ9122أبر ا  98/   9889رج   99: ال ار   اإدار  -2

 .  9889رج   99سدة نبا لت إلراق الو يتة ةبدأ : سار   صمو الو يتة لد، من  با -8

                                                             
14
  سوجد أسمار شوارح لت بلداى عةماى = )ش /مندة =   / اسم المواح  سعيد ب  لاعا ب  سالم العامر =   ح / من ا مواح = ذ ذ / سل نة عةماى=   حة  

 .مةحالاة جنوب الباحنة /البلد بركار=  ب ب(/ إ  صادرا
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سثثثوار   سثثثراكيم الو يتثثثة -3
(15)

 ثثثم أ البثثثا محمثثثد ليثثثرةق  ذ 9122أبر ثثثا  98/  ثثث 9889رجثثث   99سثثثم ك اب بثثثا ةا ص بثثثار منبثثثا لثثثت : 

 98/  ثثث 9889بمثثثا ليبثثثا إلثثثا لور ثثثة وثثثال  البلوشثثثت إ الثثثة  اب ثثث  شثثثرعا، ة ثثثرر بعثثثاذ سسثثثعة ع ثثثر مثثث  شثثثبر رجثثث  سثثثنة  البلوشثثثت

 .ذ  ةاص با ببا المآا بمن ا سعيد ب  لاعا ب  سالم العامر  وا   الم رعة9122أبر ا 

اةثثثثثا دة ب  ةلثثثثثية لبثثثثثا سركيمثثثثثا  ألصبثثثثثا سح ثثثثثو  علثثثثثا موجثثثثثودة بمنثثثثث ا وثثثثثا   الم رعثثثثثة بمنثثثثثدة  د: سثثثثثار   الووثثثثثا ة -2

 .سصرلا  ُاصوصية مةن بية بحد قاسبا

 : تا المح و، ةالبنية -

 .بي   م إ الة: المئاا ةالمح و، -9

ةلثثثم  ثثث م ا سثثث فنار عثثث   مسةتثثثي لثثثم ة  ةلثثثم سةفثثثرقالو يتثثثة موجثثثودة عثثثم  مئموعثثثة ةاوثثثة بصثثثا ببا المثثثةكور  : ال تيثثثيم ةاإ ثثث   -2

فا    .لتيم با التاصوصية لد  شتر م  مةفرداسبا  إ  أصبا  ة

فثثثثردة مةي ملثثثثة األركثثثثاى بحثثثثد قاسبثثثثا  إق أصبثثثثا بمثثثثا سةحثثثثاا إمثثثثا سثثثث داد الو يتثثثثة مةسثثثث تب ، رغثثثثم رب: سفييثثثثرا  ال ركيمثثثثا  -8 صبثثثثا ة يتثثثثة مة

ن تثثثا لبي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  مةسثثث تب ، ل ةبثثثم عثثثم  ة ثثثدة ل ثثثخ  أةثثثر أة  ثثث م البيثثث  بسثثثند ا أة أى سن تثثثا أل ثثثد الور ثثثة  ةُثثثد س

 .سصرلا  سلع العاب   أة التبابا البي  ةاإ الة  أة أى سرس  عم  أة مئموعة سخ  سصرلا 

 .لية  نا  من تية مةحددة لت سرسي  الو ابا الموجودة عمنبا  ة  الو يتة: حر تة ال رسي  -3

 :ا ة ةا س خداذس تا شرةح اإ -

 .بحوقة وا ببا كمليية ةاوة: وع  التاصوصتال -9

 .مة اح ا ح ح عليبا بعد موالتة وا ببا  ةلية لةلع معيار معي  سو، رغب   ال خصية أة عدذ رغب  : شرةح اإسا ة -2

 .مة اح  س  شرةح وا ببا:  ا الن ر ةا س نساخ -8

 .العربية: لفة المادة -3

سثثثثم عثثثثرض  ةالحبثثثثر 81×  91حثثثثوا :  مثثثثرار البا ثثثث   ةاألبعثثثثادال خثثثثي  المابثثثثا لإ و يتثثثثة مثثثث  الثثثثورقال: الخصثثثثاب  الماد ثثثثة -2

 .األسود  ةالو يتة ببا ُ وح ة توب ةبت   بر ةك  

 .  سوجد ةسابا إ ئاد   ستليد ة ة  إلي رةصية:    ةسابا اإ ئاد 1

 : تا المواد المة صلة أة قا  الصلة -

 .(891) ةم  وفح (892)الو يتة أوا بحوقة وا ببا  ةمسئلة بدل ر الصيو  بمحيمة بركار دل ر : مياى األووا -9

                                                             
ن بية ال ت جةمع  ة لب: ركيمسار   ال  15  [.22]. ف بواس ة المن ئ أة ال ت سة يا ج را، م   ة  الف رة ا مواد ة دة الوو   و الف رة المة
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عثثثم  منثثثدة  بحثثثوقة وثثثا ببا داةثثثا دة ب بمن لثثث  عثثثم  وثثثيو  ةأةراق ُاصوصيثثثة أةثثثر، : ة ثثثدا  الووثثثف قا  الع ُثثثة -2

 .ةاوة ب 

 : تا ال بصرة  -

موُثثث  الم رعثثة سمامثثا،  عثثث ةة ةسوجثثد أسثثثمار أمثثاك  سةحيلنثثا إلثثا  الو يتثثة مةحثثدد ببثثا المعثثثالم الئفراليثثة مثث   يثثص البلثثثد ةالمن تثثة      

 .علا أصبا مةسئلة بمحيمة بركار برُم ةسار   دل ر مةحدد

الم ةخصصثثثثي  بالو ثثثثابا بثثثثالوُوف علثثثثا  سابثثثثر أ ميثثثثة الدراسثثثثة الدبلوماسيثثثثة لثثثثت إمثثثثداد البثثثثا  ي  : الاراسةةةةة الابلوماتيةةةةة للوثةةةةائق

 :الخصاب  الخارجية ةالداةلية للو ابا محا الدراسة  ةس بم   ة  الدراسة

علثثثثا ةرق  ةالخثثثث  السثثثثابد  ثثثثو ةثثثث  الرُعثثثثة السثثثثر   سخلل ثثثث   الو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثةك بثثثث  جميثثثث   :الخرةةةةائص الخارجيةةةةة: أوم، 

ع ثثثاد المصثثثنوح مثثث  السثثثناق ةالصثثثم  العربثثثت  كمثثثا بعثثثي كلمثثثا  بخثثث  النسثثث   ةالمثثثداد المةسثثث خدذ  ثثثو الحبثثثر األ سثثثود التثثثاسم المة

اسثثث ةعما لثثثت بعثثثي الو ثثثابا صثثثوح مثثث  الحبثثثر األسثثثود المابثثثا ُلثثثي ، للثثثوى البنثثثتم    وابثثث  علثثثا صسثثثبة مثثث  أكسثثثيد الحد ثثثد  ةالتلثثثم 

سبثثثاح اتثثثة إةثثثراق  ثثثة  الو ثثثابا ةعثثثت لثثثت حر المي وبثثثة بثثث  الو ثثثابا عمومثثثا،  ثثثو التر ثثث  مثثث  التلثثثم الفلثثثيظ صوعثثثا، مثثثا أة الرليثثث   ةُثثثد ر

ال سثثث ير ةال ثثث ليف  روثثثا، لعثثثدذ ق ثثثادة  ثثثرف أة كلمثثثةم ألى ال ثثث ليف  ثثثو جمثثث  كثثثا  ثثثرف غيثثثر م  صثثثا إلثثثا غيثثثر  علثثثا ألبثثثا مثثثا 

نثثث ام الوعثثث  كالمسثثث رة  ةمراعثثثاة بثثثدا ا  السثثث ور   نبفثثثت  ةحر تثثثة ال سثثث ير  ثثثت إعثثثالة كلمثثثة إلثثثا كلمثثثة   ثثثا سصثثثير سثثث را، مة

]اع ثثثاد كة ثثثاب  ثثثة  الو ثثثابا المةحالاثثثة علثثثا مةسثثثاةاة بثثثدا ا  السثثث ور ةالمسثثثالا  بينبثثثام  يثثثص
8
أمثثثا صبا  بثثثا لتلثثثي ، مثثثا  ثثثالاوا [ 2

عليبثثثا  ةالمسثثثالا  عمومثثثا، بثثثي  السثثث ور م سثثثاة ة ستر بثثثا،  ةسوجثثثد ة ثثثابا مسثثث رة بخ ثثثوح عرعثثثية ممثثثا  حيثثثم عثثثدذ وثثثعود أة 

عنثثثثد صبا اسبثثثثا  ةإقا رأ، الياسثثثث  أى اليلمثثثثة ُثثثثد س خ ثثثثا صثثثث ةا ةثثثث  الي ابثثثثة  ةلثثثثت بعثثثثي الو ثثثثابا صئثثثثد أى السثثثث ور س ئثثثث  ألسثثثثفا 

البثثثثامي األ سثثثثر عنثثثثد صبا ثثثثة السثثثث ر  ي ببثثثثا بخثثثث  وثثثثفير ةرليثثثث   أة  ة يثثثثا الحثثثثرف أة األ ثثثثرف المةناسثثثثبة لإحالثثثثة مثثثث  اليلمثثثثة 

ر ال ثثالتم   ثثثا األةيثثرة لثثت السثثث ر  أة أى  ةيمثثا السثث ر ألعلثثثا بثثنفة مةحثثاقاة الي ابثثثة أة  ي ثث  جثث ر مثثث  اليلمثثة ة ةيملبثثا لثثثت السثث 

  سثثثاة، السثثث ر مثثث  مثثثا ُبلثثث  ةمثثثا بعثثثد   ةالمسثثثالا  عمومثثثا، بثثثي  السثثث ور مة سثثثاة ة ستر بثثثا،  ةلثثثت بعثثثي الو ثثثابا صئثثثد أى السثثث ور 

س ئثث  ألعلثثا عنثثثد صبا اسبثثا  ةلثثم سة ثثثر  لراغثثا  أة بيثثثاض بثثي  وثثي  اإمبثثثارا  ةبثثي   ةثثثر كلمثثا  مثث  الو ثثثابا  ةسةركثث  مسثثثالا  

 .   ماا ك ابة مةياسبا  أةر، مة علتة بالو يتة  ةأ مل  ع ما  ال رُيم ةال يا إ  لت التليا النادربيبار بنبا ا  الو ابام 

: بثثث  ع مثثثا  مابيثثثة عبثثثارة عثثث  أغلثثث  الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثية بثثث  ع مثثثا  مابيثثثة  إ  أى الثثثبعي منبثثثا :الع مةةةات المائيةةةة

سثثثاق
(16)

مئموعثثثة مثثث  ال ور تثثثا  ةعلثثثا ال ثثثاق وثثثلباى وثثثفيرةسثثثاق أسثثثفل  : ع مثثثة مابيثثثة عبثثثارة عثثث ببثثثا  ةأ  
(17)

  ثثث ُ ببثثثا ةأ  

                                                             
16

 .23الو يتة   
  .88الو يتة   17
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مابيثثثثة  عبثثثثارة عثثثث  وثثثثلباى ةة ثثثثوح بيبثثثثار ع مثثثثا 
(18)

 cupreu couet of): ببثثثثا ع مثثثثة مابيثثثثة عبثثثثارة عثثثث  ةأ  

wntereow)
(19)
  Z  E  I  AT  S  O   T  A) م  ةةثثثثارق الثثثثدابرة  ثثثثرةف  ثثثث(N)عبثثثثارة عثثثث  دابثثثثرة داةلبثثثثا  ثثثثرف  أة  

W)
(20)
. 

عثثثثام   العموميثثثثة  :التمغةةةةات والطوابةةةةع ال مفثثثثا  ةعثثثثع  علثثثثا األةراق ل ةي ثثثث  عليبثثثثا المةسثثثث ندا  ةالعرعثثثثحا   الرسثثثثمية للمة

تثثثرر ليثثثا ل ثثثة  ةال  (8)ببثثثا عثثثدد  (3)الو يتثثثة : كال ثثثالت  مفثثثا  ةال وابثثث  بالو ثثثاباةال ئار ثثثة  ةحةبثثث  علثثثا كثثثا وثثثنف منبثثثا الثثث م  المة

 (2)ببثثثثا عثثثثدد  (91)حوابثثثث  بنفسثثثثئت اللثثثثوى  ةالو يتثثثثة  (8)ببثثثثا عثثثدد  (3)  ةالو يتثثثثة ياىبنفسثثثثئحوابثثث   أ ثثثثد ما أ مثثثثر ةاآلةثثثثراى 

عثثثدد   -رةبيثثثة (91)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)عثثثدد  ببثثثا مئموعثثثة مثثث  ال وابثثث  (23)الو يتثثثة حوابثثث   أ ثثثد ما برستثثثالت ةاآلةثثثر بنفسثثثئت  ة

ةبيثثثة  (2)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)  (3)حوابثثث  بثثثاللوى األسثثثود  ةعثثثدد  (8)عثثثدد ببثثثا  (88)الو يتثثثة بيسثثثة  ة (22)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)عثثثدد  -رة

 .ببا حابعاى سمفة لسل نة عةماى (83)ببا حاب  سمفة ةا  بالسل نة  ةالو يتة  (83)الو يتة حواب  باللوى األ مر  ة

الرواوثثثثت  سثثثثود السثثثثابا  أةاأل: سنوعثثثث  ألثثثثواى المثثثثداد بالو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثة ليثثثثاى منبثثثثا: بهةةةةا الوثةةةةائق المةةةةواد التةةةةي ُحةةةةررت

سثثثود ةلثثثت بعثثثي الوُثثث   ميثثثا للثثثوى البنثثثت الفثثثاما مثثث  ةجثثثود سثثث ر بثثثاللوى األسثثثود مثثثا عثثثدا اإشثثثباد األةيثثثر رمثثثاد   األأة الفثثثاس   

 .  األسود سابا ةال بادة باألقرق  أة األسود لت  ة و السابدسود الخفيف ةاألقرق الئاف  األاألقرق

عثثثثي  لثثثت ك ابثثثة أ ثثثرف اليلمثثثا م  يثثثص سخبثثث   ثثثة  األ ثثثثرف  الخثثث  علثثثا ة لثثثا : الخطةةةوح الُمسةةةتخامة فةةةي التةةةاويح أسثثثلوب مة

الواعثثثث  لثثثثت أغلثثثث  األ يثثثثاى   خثثثث  الرُعثثثة السثثثثر  باللفثثثثة العربيثثثثة ب و ثثثثابا محثثثا الدراسثثثثةدةصثثثث  الة  ألوثثثوا ةُواعثثثثد مدرةسثثثثة

ل وُيعثثثثا  األجنبيثثثثة الم بوعثثثثة علثثثثا أةراق ال مفثثثثة ةسرة سثثثثا  ة ثثثثابا قصئبثثثثار ةبعثثثثي األة ثثثثاذ  ةبعثثثثي ااألبئد ثثثثة   خدمسثثثث ة اة

لثثثت بعثثثي الو ثثثابا  ةسةي ثثث  الو يتثثثة بياملبثثثا بخثثث  كاسثثث  ةا ثثثد  مةنمثثثاسثثث خدذ ةثثث  الرُعثثثة المةنمثثثا  ةةثثث  النسثثث  الاةاإمبثثثارا   ة

باإعثثثالة إلثثثا ة ثثثوح ال ثثثبود  ةُثثثد صئثثثد أك ثثثر مثثث  كاسثثث  لثثثت الورُثثثة الوا ثثثدة إى سبثثثمن  أك ثثثر مثثث  سصثثثرف كبيثثث   ةثثثر أة إ الثثثة 

و يتثثثة أةعثثث  ةأجمثثثا مثثث  ةثثث  ال ثثثبودم ممثثثا  ةابثثثر أصبثثثم   خيثثثرةى أ سثثثنبم ة ثثثا، ةأجثثثود م أةثثثر،  ةغالبثثثا، مثثثا  يثثثوى ةثثث  كاسثثث  ال

غم م  أص  ُد  يوى أجود م  ةا رد ر لت دةصيا الخ وح ةاللفة  .للفة  علا الرة

صثثثدر  األة ثثثاذ بالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثت البدا ثثثةم ةقلثثثع ألسثثثباب منبثثثا الناثثثاذ التبلثثثت : أنواعهةةةا، أشةةةكالها، مةةةااد حبعهةةةا: او تةةةام

وثثثا   العثثثادا  ةال تاليثثثد ةا  ثثثراذ المة فثثثا عليثثث  بمئثثثرد اليثثث ذ ة سثثث     الي ابثثثة ةمثثثا   بعبثثثا  كثثثةلع عثثثدذ ةجثثثود الملسسثثثا  

الملسسثثثا  لالمسثثثالا  بعيثثثدة ةةسثثثابا النتثثثا غيثثثر الرسثثثمية المنثثثوح ببثثثا عمثثثا م ثثثا  ثثثة  األة ثثثاذ ةال صثثثد ا عليبثثثا  ةإى ةجثثثد  سلثثثع 

                                                             
 .38الو يتة   18
19

 .33الو يتة   
 .21الو يتة   20
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 عثثثود األمثثثر كثثثةلع ليثثثوى أوثثثحاب  ثثثة  ال صثثثرلا  كثثثاصوا م راعثثثوى ةمة عثثثارف    ةُثثثد(ذ21)م ثثثولرة   ثثثا سثثثبعينيا  التثثثرى الثثث  

علثثثيبم بصثثثفة ال ثثثبود  ةسلثثثع الو ثثثابا عبثثثارة عثثث  سصثثثرلا  ةاوثثثة بثثثي  ألثثثراد المةئ مثثث  الوا ثثثدم  يثثثص الثثثرةاب  األسثثثر ة ةالتبليثثثة 

معرلثثثثة كثثثثا مثثثثنبم اآلةثثثثر  ةاألة ثثثثاذ الموجثثثثودة  ثثثثا أة ثثثثاذ بثثثثارقة دابر ثثثثة أة بيبثثثثاة ة ال ثثثثيا أة مةسثثثث  يلة  ةالمثثثثداد المةسثثثث خدذ ة

أة ثثثثاذ أ ثثثثد ما مربثثثث  غثثثثابر بالمثثثثداد األقرق   (8)ببثثثثا عثثثثدد  (3)الو يتثثثثة : األقرق أة البنفسثثثثئت  بياصبثثثثا كال ثثثثالتل بعبثثثثا األسثثثثود أة 

أة ثثثثثاذ أ ثثثثثد ما مربثثثثث  غثثثثثابر بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت   (8)ببثثثثثا عثثثثثدد  (3)د األقرق  ةالو يتثثثثثة ةاآلةثثثثثراى بيبثثثثثاة اى بثثثثثارقاى بالمثثثثثدا

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  م مثثثثو   ةالو يتثثثثة  (92)ةاآلةثثثثراى بيبثثثثاة اى بثثثثارقاى بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  ةالو يتثثثثة 

مثثثا: ببثثثا ةاسمثثثاى أ ثثثد ما دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق بثثث  (93) ة  ثثثة مثثثن   ةال ثثثاصت مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد  -ى سثثثل نة مسثثثت  ةعة

 – Zanzibar: )ببثثثثثا ةثثثثثاسم دابثثثثثر  بثثثثثارق باألسثثثثثود بثثثثث  كلم ثثثثثاى أجنبي ثثثثثاى  مثثثثثا (91)الو يتثثثثثة ةالثثثثثت مثثثثثن   ة: األقرق بثثثثث 

government) ببثثثثا ةثثثثاسم  (23)  ةالو يتثثثثة 9831 -ةالثثثثت ةصثثثث  : ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  غثثثثابر بالمثثثثداد األقرق بثثثث  (29)  الو يتثثثثة

مثثثثاى ): دابثثثر  بثثثثارق بثثثث  يومثثثثة سثثثثل اى مسثثثثت  ةعة   ةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق لتاعثثثثت المحيمثثثثة (بم ثثثثرح –المحيمثثثثة  -ال ثثثثرعية   - ة

ُسثثثم  -ببثثثا ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ثثثد ص ةثثثا  بثثثوقارة ال ثثثراُ (22)الو يتثثثة ال ثثثرعية بم ثثثرح أسثثثفا الو يتثثثة  ة

مثثثاى ): ابثثثر  بثثثارق بثثث ببثثثا ةثثثاسم د (23)ال سثثثئيا  ةالو يتثثثة  ةالثثثت :   ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بثثث (بركثثثار –ة  ثثثة  –سثثثل نة مسثثثت  ةعة

يومثثثة سثثثل اى مسثثثت  : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األسثثثود بثثث ببثثثا  (21)  الو يتثثثة (سثثثعود بثثث  صاوثثثر بيثثثد )بركثثثار  ةسوُيثثث  الثثثوالت   ة

مثثثاى ةالثثثت : بثثث  ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األسثثثود بثثث ةالثثثت بركثثثار  ةظبر ثثثا : بركثثثار  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق باألسثثثود بثثث  -ةعة

مثثثثثاى   (81)ةالو يتثثثثة بركثثثثار   ببثثثثا ةثثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثثداد األقرق  ثثثثد ص ةثثثثا  ببي ثثثثة الو ثثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  بسثثثثل نة عة

مثثثاى : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت عبثثثارة عثثث ببثثثا  (88)ةالو يتثثثة  سم المحيمثثثة ال ثثثرعية بمسثثثت   ةةثثثا -سثثثل نة مسثثثت  ةعة

ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق لتاعثثثت ببثثثا  (83)ةالو يتثثثة ُاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية بمسثثثت   : مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

 ثثثد   بثثث  : ببثثثا ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث  (32)الو يتثثثة المحيمثثثة ال ثثثرعية بثثثبب ر   علثثثو  سوُيثثث  التاعثثثت  ة

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق  (38)ةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثثوالت بركثثثثار  ةالو يتثثثثة   ة(البثثثثاب )صاوثثثثر الثثثثو يبت 

مثثاى ): البنفسثثئت بالمثثداد    ةةثثاسم بثثارق بالمثثداد(ةالثثت ببثث ): البنفسثثئت بثث    ةةثثاسم بثثارق بالمثثداد(ببثث  ة  ثثة -سثثل نة مسثثت  ةعة

بثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بو  ثثثة بركثثثار  ةةثثثاسم ببثثثا ةثثثاسم دا (33)  ةالو يتثثثة (ببثثث  ُاعثثثت) :بثثث  بثثثارق البنفسثثثئت

الو يتثثثة مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثثوالت بركثثثار  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت بركثثثار  ة

المثثثثداد ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  ةثثثثا  ببلد ثثثثة جعثثثث ى بثثثث د بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   ةةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق ب (29)

أة ثثثثاذ بيبثثثثاة ة بثثثثارقة سخثثثث  ة  ثثثثة بركثثثثار   (8)ببثثثثا عثثثثدد  (22)البنفسثثثثئت  ةثثثثا  بثثثثوالت جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   ةالو يتثثثثة 
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ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ةثثثا  بياسثثث  العثثثدا ببثثثا  (22)ةةاسمثثثاى مةسثثث  ي ى بثثثارقاى  خصثثثاى ةالثثثت بركثثثار  الو يتثثثة 

المحيمثثثة ال ثثثرعية بئعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  ةةثثثاسم : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث ببثثثا  (21)الو يتثثثة بو  ثثثة التابثثثا  

ةقارة الداةليثثثثة بو  ثثثثة جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو علثثثثت  ةةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق : دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثث 

ةالو يتثثثة صابثثث  ةالثثثت جعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  :  ُاعثثثت الحيمثثثة ال ثثثرعية  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث: ةثثثا  بثثث 

: ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث ببثثثا  (23)المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة : ببثثثا ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق  ةثثثا  بثثث  (28)

ارق ُاعثثثت المحيمثثثة  ةةثثثاسم دابثثثر  بثثث: بياسثثث  العثثثدا بالمحيمثثثة ال ثثثرعية بالسثثثي   ةةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

بياسثثث  : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث ببثثثا  (11)الو يتثثثة صابثثث  العاوثثثمة بالسثثثي   ة: بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

ةقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى : العثثثدا بالمحيمثثثة ال ثثثرعية باليامثثثا ةالثثثوالت  ةةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

ُاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية باليامثثثثا ةالثثثثوالت  : سم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةثثثثا  بثثثث اإسثثثث مية باليامثثثثا ةالثثثثوالت  ةةثثثثا

كاسثثث  العثثثدا بمحيمثثثة سثثثمابا  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق  –ةقارة العثثثدا : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق بثثث ببثثثا  (19)الو يتثثثة ة

   بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت للمحيمثثثثثةسم دابثثثثرببثثثثا ةثثثثا (12)الو يتثثثثثة ُاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية بسثثثثمابا  ة: بالمثثثثداد األقرق بثثثث 

ببثثثا ةثثثاسم  (18)الو يتثثثة ال ثثثرعية بالسثثثو ا  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيثثثة ال ثثثرعية بالسثثثو ا  ة

مثثثثاى  -شثثثثعار الدةلثثثثة : مةسثثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة  ة ةثثثثر دابثثثثر  بثثثثارق بثثثث  المحيمثثثثة  -ةقارة العثثثثدا -سثثثثل نة عة

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق  (13)ةقارة اإسثثثثياى  ةالو يتثثثثة  -بسثثثثمابا   الثثثثص مةسثثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بالمس  ثثثثار التاعثثثثت ال ثثثثرعية

ببثثثثا  (12)بالمثثثداد األقرق ةثثثثا  بمحيمثثثثة اليامثثثثا ةالثثثثوالت ال ثثثثرعية  ة ةثثثثر مةسثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة  ةالو يتثثثثة 

بئعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمحيمثثثة ال ثثثرعية

ةثثثاسم دابثثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمحيمثثثة ال ثثثرعية بو  ثثثثة ببثثثا  (11)ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة 

سثثث  يا بثثثارق ببثثثا ةثثثاسم مة  (18)ةالو يتثثثة جعثثث ى بنثثثت بثثثو  سثثث    ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة  

ببثثثثا ةاسمثثثثاى دابر ثثثثاى بثثثثارقاى بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةاوثثثثاى  (13)بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية  ةالو يتثثثثة 

ةةاسمثثثثثاى مةسثثثثث  ي ى بثثثثثارقاى بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت ةاوثثثثثاى بثثثثث تاعت المحيمثثثثثة بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاألةُثثثثثاف ةال ثثثثثلةى اإسثثثثث مية  

ببثثثا ةثثثاسم دابثثثثر  بثثثارق بالمثثثثداد  (89)لو يتثثثثة بالمثثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمس  ثثثثار التبثثثابت  ةاال ثثثرعية  ةةثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثارق 

بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاألةُثثثثثاف ةال ثثثثثلةى اإسثثثثث مية  ة ةثثثثثر مةسثثثثث  يا بثثثثثارق بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت ةثثثثثا  بتاعثثثثثت البنفسثثثثثئت ةثثثثثا  

ةُثثثثثاف ةال ثثثثث وى ا سثثثثث مية  ة ةثثثثثر ببثثثثثا ةثثثثثاسم بيبثثثثثاة  بثثثثثارق بالمثثثثثداد األقرق بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاأل (82)ةالو يتثثثثثة المحيمثثثثثة  

ببثثثثا ةثثثثاسم بيبثثثثاة  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  (88)مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية  ةالو يتثثثثة 
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بثثثوقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى ا سثثث مية  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية  الو يتثثثة 

ةقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى ا سثثث مية   -بثثث  شثثثعار السثثثل نة  -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بثثث  لسثثث وصا  بالمثثثداد البنفسثثثئت ببثثثا (83)

 ببثثا ةثثاسم دابثثر  بثثارق ةثثا  بثثوقارة (88)الو يتثثثة ة ةثثر مةسثث  يا بثثارق بالمثثداد البنفسثثئت ةثثا  بتاعثثت المحيمثثة ال ثثرعية  ة

ببثثا ةثثاسم دابثثر  بثثارق  (83)ةالو يتثثة  يا بثثارق ةثثا  بتاعثثت المحيمثثة  سثث مية  ةاآلةثثر مةسثث اإ ةال ثثلةى ةاألةُثثاف العثثدا

 ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بتاعثثثت سثثث مية  اإ ةال ثثثلةى ةاألةُثثثاف العثثثدا وقارةبالمثثثاد األقرق ةثثثا  بثثث

مةسثثث  يا بثثثارق ةثثثا  محيمثثثة إبثثثرار  ة ةثثثر  -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق ةثثثا  بثثثوقارة العثثثداببثثثا  (31)المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة 

محيمثثثة السثثثو ا  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق ةثثثا   -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق ةثثثا  بثثثوقارة العثثثداببثثثا  (39)الو يتثثثة بتاعثثثت المحيمثثثة  ة

أماصثثثثثة السثثثثثئا  -بثثثثوقارة ا سثثثثثياىببثثثثا ةاسمثثثثثاى بيبثثثثثاة اى بثثثثارقاى بالمثثثثثداد األقرق ةاوثثثثثاى  (32)الو يتثثثثثة بتاعثثثثت المحيمثثثثثة  ة

دابثثثثرة  -ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثثوقارة العثثثثدا  (38)الو يتثثثثة يثثثثة  ةدابثثثثرة ال صثثثثرلا  التاصوص -العتثثثثار 

 .الياس  العدا  ة ةر مةس  يا بارق بالمداد األقرق ةا  بياس  العدا ب برار

ليثثا ة يتثثة كاسثث  مثث  صفثثة البلثثدة ال ثثت ةُثث  ليبثثا العتثثد   ثثةكر اسثثم  مباشثثرة بعثثد اص بابثث  مثث  ك ابثثة ال صثثرف ةبعثثد  :ُ تةةاا الوثةةائق

  ةُثثثد  سثثثبا قكثثثر اسثثثم  بعثثثي (ك بثثث  بثثث مر   ب مر ثثثا  ب مر مثثثا  بثثث مر م  أة ك بثثث   ك بثثث  الياسثثث )ال ثثثار    ة سثثثبا قكثثثر اسثثثم  بثثث 

العبثثثد األُثثثا هلل عثثث  ةجثثثا  الفتيثثثر إلثثثا    الحتيثثثر هلل سعثثثالا  ): بثثثا هلل م ثثثاعبثثثادا  الخبثثثوح ال ثثثةلا ةال واعثثث  هلل أة إرجثثثاح الف

قلثثع أصثث   ي ثث   ا  ةمعنثث(بيثثد   أة بيثثد  الفاصيثثة)   ثثم  نبيثث  بثث (بثثاهلل تالفنثثالعبثثد الحتيثثر  الفتيثثر  المف تثثر ر مثثة ربثث  الخبيثثر  العبثثد هلل  

: بثثثث مر شثثثثخ   ةثثثثر غيثثثثر الم بثثثثا عي م  يثثثثص كاصثثثث  الصثثثثياغة كال ثثثثالتكة بثثثث   (3)العتثثثثد بثثثث مر البثثثثاب     المة ثثثث ر   إ  أى الو يتثثثثة 

ة يتثثثة قصئبار ثثثة ة ثثثةا  تة ثثث[ سثثثيد أ مثثثد بثثث  أبثثثت بيثثثر بثثث  سثثثمي عثثث  أمثثثر ال يثثثر هلل سثثثعيد بثثث  محمثثثد الرمحثثثت بيثثثد ةك بثثث  الفت]

ك ببثثثا صاوثثثر بثثث   (83)مثثثاذ ةلثثثد   سثثثما عبثثثد    ةالو يتثثثة ةك بثثث  بثثث مر اإ: كاصثثث  الصثثثيفة (89)ال ثثثخ  مثثث  السثثثادة  ةالو يتثثثة 

  ةالية ثثثاب ب بيعثثثة الحثثثاا لثثثت قلثثثع المئ مثثث  لثثثت سلثثثع الف ثثثرا  سثثثليماى العثثثدة  بثثث م ر علثثثت بثثث  صاوثثثر المفر ثثثت ُاعثثثت ببثثث ر

ُليلثثثوى أة إى شثثث   صثثثادرةى  ةإى عثثث  ةجثثثود كاسثثث  لثثثت التر ثثثة أة البلثثثدة لئثثث ةا لياسثثث  مثثث  العبيثثثد أة الخثثثدذ أة المثثثوالت الم علمثثثي  

ك ببثثثا  (88)ك ببثثثا  مثثثد بثثث  ةلفثثثاى ةثثثادذ بنثثثت شثثثييا بمعرلثثثة ال ثثثي  بر ثثثاى التاعثثثت  ةالو يتثثثة  (3)  ةالو يتثثثة (92)كمثثثا بالو يتثثثة 

ك بثث  العبثثثد غسثثاى بثثث  سثثثليماى بثث  سثثثعود الم رةعثثثت  ةإى كثثاى كاسثثث  الو يتثثة ةظيف ثثث  ك ابثثثة الصثثيو    بثثث  سلثثثع الوظيفثثة لثثثت ق ثثثا 

بثث  سثثليماى الم ثثا خت كاسثث  الصثثيو  ببلثثد بنثثت بثثو  سثث   أة ةك بثث   ةك بثث  مبثثار  بثث  سثثالم: م  يثثص قكثثر(29)اسثثم  كمثثا بالو يتثثة 

كاسثثث  العثثثدا... 
(21)

كثثثر أى كاسببثثثا عامثثثا اإمثثثاذ محمثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث   ميثثثد ة نثثثا  ة ثثثابا    لثثثم  ةثثثةكر ليبثثثا اسثثثم الياسثثث  ةإصمثثثا قة

                                                             
 .31  82  83  88  82  89  13  18  11  12  13  18  12  19  11  21  23  28  21  22الو ابا   21
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السثثالمت
(22)

ياسثث  ثثو ال ابثث  اإمثثاذ عبثثد   بثث  سثثليماى النببثثاصتةصئثثد أى   
(23)

الياسثث   ثثو صفسثث  ال ثثا ديثثوى   ةُثثد  
(24)

  ةلثثت  ثثة  

ك بثث  ةوثث  معثث   ك بثث  ةشثثبد   ك بثث  الفتيثثر إلثثا   ال ثثا د عليثث  بثثةلع  شثثبد  بثثةلع ك بثث   ك بثث  ةشثثبد )الحالثثة  سثثبا قكثثر اسثثم  

مئ مثثث  ةليننثثثا لثثثم صع ثثثر علثثثا كاسبثثثة امثثثرأة أبثثثدا، ب لثثثع الو ثثثابام ربمثثثا  عثثثود قلثثثع لخثثثدر المثثثرأة لثثثت قلثثثع ال  (بثثث   ةك بثثث  شثثثا دا عليثثث 

ةُثثثد  يثثثوى بالورُثثثة ال ثثثت ببثثثا سصثثثرلاى كثثثالبي   ثثثم بيثثث   ةثثثر  أة بيثثث   ثثثم إ الثثثة كاسبثثثا، التبلثثثت  أة ربمثثثا لنثثثدرة الم علمثثثا  مثثث  النسثثثار  

صئثثثد إ الثثثة أسثثثفا سصثثثرف البيثثث  ةلينثثث  لثثثت صفثثثة سثثثنة البيثثث  ليثثثاى الياسثثث  ةا ثثثدة سثثث  بةعثثثد الف ثثثرة ال منيثثثة ةا ثثثدا، أة كاسبثثثاى  
(25)

  

حرلثثثت العتثثد كثثثاصوا  ثثة بوى إلثثثا ميثثاى الياسثثث  ل حر ثثر  سثثثوار كثثاى بي ثثث  أة محثثا عملثثث  لثثت الياسثثث  العثثثدا  ةةاعثث  مثثث  الو ثثابا أى

 .أة المحيمة  إ  لت  الة إى كاى الياس  عبدا، أذ مولا ل بيعة الحاا  يوى ال حر ر لت أ  مياى اسفتا علي  حرلت العتد

 بثثثدة أى بعثثثي الو ثثثابا كاصثثث  سةراجثثث  علثثثا  ثثثد مثثث  لد ثثث  ةبثثثرة ب لثثثع ال صثثثرلا  التاصوصيثثثة أة ممثثث    ثثثا لثثثت  :الُمراجعةةةة والتهجيةةةر

ثثثرر  الو يتثثثة بئبثثثة رسثثثميةم ةقلثثثع ب  بثثثا  وثثثي  مةعينثثثة للد لثثثة علثثثا سلثثثع  ُثثثدرسبم مثثث  أ ثثثا البلثثثدة  أة مةخثثث   مثثث  الدةلثثثة إى  ة

مي األ مثثثث  للو يتثثثثةحثثثثررة علثثثثا البثثثثاةجثثثثد  العبثثثثار مة " صعثثثثم وثثثثحي  قلثثثثع: "المراجعثثثثة م ثثثثا
(26)

"وثثثثحي : "  ةوثثثثيفة
(27)

  أة أى 

ثثثثرر  علثثثثا  سةي ثثث  الو يتثثثثة علثثثا  ثثثثد مسثثثث وا لثثثت الدةلثثثثة أة بثثثث مر  كاإمثثثاذ أة التاعثثثثت أة الثثثوالت أة كاسثثثث  العثثثثدا  أة أى سيثثثوى  ة

عثثثد لثثثةلع ةصيصثثثا، سثثثلفا، صمثثث وقق مة
(28)

  مثثث  لثثثدى ةجعثثث  أة أى  يثثثوى صثثث  الو يتثثثة مة بثثثمنا، لثثثت ك ثثثاب  لب بيعثثثة الحثثثاا ل صبثثثا ُثثثد ر

كاسثثث   ثثثةا الي ثثثاب
(29)

ثثثئل  بنثثثار علثثثا ُثثثاصوى ةلثثثت مي ثثث  مةحثثثدد لثثثةلع ة ثثثو مي ثثث  الئينثثثراا  ثثثرر  ةسة   أة أى سيثثثوى الو يتثثثة ُثثثد  ة

يومثثثثة ال صئبار ثثثثة ُثثثثد ُثثثثرر  أصثثثث    سة بثثثث  العتثثثثود إ  ب حر ر ثثثثا علثثثثا  ثثثثةا النمثثثثوقق ةبثثثثةلع المي ثثثث  لتثثثث    سثثثثرلو دم  يثثثثص الحة

يومثثثة  راجثثث   نثثثا  ثثثو التاعثثثت بر ثثثاى األمثثثو أشثثثد العتثثثاب  ةالمةالمةخثثثالف لثثثةلع سةعاُبثثث  الحة
(30)

  ةصفثثثة األمثثثر ستر بثثثا، مثثث  اةثثث  ف 

ت الو ثثثاق المةحثثثررة لثثثت بركثثثارلثثثت الصثثثياغة سثثثم لثثث
(31)

  ة نثثثا  ظثثثا رة لثثثت بعثثثي سلثثثع الو ثثثابا مثثثا  ةميننثثثا أى صة لثثثا عليثثث  ظثثثا رة 

لثثثا الو ثثثابا أة ال ثثثت  ةخ ثثثا عليبثثثا الفنثثثار ةمثثث   ثثثم عثثثياح ال بئيثثثر لثثثت الو ثثثابا التد مثثثةم  يثثثص  بثثثدة أصثثث  كثثثاى أمثثثرا، مة بعثثثا، عنثثثدما سب

الحتثثثوق المة ب ثثثة ببثثثا ليتثثثوذ كاسثثث  لثثثت  بثثثور شثثثبود ب عثثثادة ك اب بثثثا مثثثرة أةثثثر، علثثثا ةرق جد ثثثد  ثثثم  ةسثثثئا أصثثث  صتلبثثثا بحرةلبثثثا  

ة    رابثثث  ةال بئيثثثر الثثثة  سثثثم لثثثت الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة ُثثثد  يثثثوى ماد ثثثا، بنتثثثا أة صسثثث  ال صثثثرف مثثث  ةعثثثار لوعثثثار  ةثثثر لن يئثثث
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بثثث علا الورُثثثة مثثثرة أةثثثر، ةالخثثثوف مثثث  عثثثياح الحتثثثوق المة بثثثمنة ليثثث   أة أى  يثثثوى سبئيثثثرا، ُاصوصيثثثا،م ةقلثثثع ببيثثث  المبيثثث  المثثثةكور 

أة إ ال   ل خ   ةر ل خ   ةر 
(32)
. 

العةماصيثثثة  ةعمومثثثا، كة بثثث  الو ثثثابا  ثثث  محثثثا الدراسثثثة  ثثث  باللفثثثة العربيثثثة  كمثثثا ك ثثثر  اليلمثثثا  العاميثثثة  :الخرةةةائص الاا ليةةةة: ثانيةةةا، 

اللفثثثة ركييثثثة غيثثثر بليفثثثة ممثثثا  ثثثدا علثثثا أى كة اببثثثا مثثث  أصصثثثاف المة علمثثثي   أة ممثثث  لثثثية لبثثثم درا ثثثة كاليثثثة ب ةسثثثة ةُواعثثثد اللفثثثة 

 .العربية

بمثثثا سصثثثدمنام ببثثثا الو ثثثابا موعثثثوح الدراسثثثة بعثثثد ك اب بثثثا بيثثثا  ثثثة  السثثثني  رة  حثثثررة شثثثع أى ُثثثرارة اللفثثثة المة  :الخرةةةائص اللغويةةةة

إلثثثا أى كة اببثثثا غيثثثر  بمثثثا كثثثاى  ثثثةا راجعثثثا، ةرة  أةثثثر،  ل بسثثثة أ ياصثثثا،   أة مة عثثثد ا عنثثثا  ل سثثثاليببا ُثثثد سيثثثوى حر فثثثة أ ياصثثثا، لفراب بثثثا ةبة 

مثثثاى ةقصئبثثثار لثثت سلثثثع الف ثثثرة   ثثثةا راجثث  لبثثثة  المة الحثثاقُي  لثثثت اللفثثثة العربيثثة  ةغالبثثثا،    وجثثثد مة  ياسبثثثا  لتلثثة عثثثدد المة علمثثثي  لثثت عة

مثثثاصيي    بئاصثثث  اليلمثثثا  بمثثثا سيثثثوى وثثثعبة علثثثا بنثثثت جلثثثدسبم لثثثت الوُثثث  الحاعثثثر لمثثثا بالنثثثا بمثثث  ليسثثثوا عة العاميثثثة العةماصيثثثة ال ثثثت رة

تواعثثثد النحثثثو جعلبثثثم  رسثثثموى مثثثا ب عثثثدذ إلمثثثامبم باإعثثثالة إلثثثا لثثثت الرسثثثم  العربيثثثة فثثثةةأد، عثثثدذ إلمثثثاذ كة ثثثاب الو ثثثابا بتواعثثثد اللة 

دةى مةراعثثثاة لتواعثثثد الرسثثثم أة النحثثثو  ةُثثثد  رجثثث  قلثثثع إلثثثا أى معاثثثم  ثثثة  الو ثثثابا    ةن ثثثا كمثثثا  ثثثو  أ  أصبثثثم  ي بثثثوى كمثثثا  ن تثثثوى

مثثثا ليثثث  مثثث   ثثثةا الئاصثثث  مثثث  ة  كاصثثث  سةي ثثث  ب ثثثيا عاجثثثا  ة  سةسثثث خدذ ليبثثثا الرسثثثميا   ةال تثثثد الي يثثثر منبثثثا لإعئثثثاذ ةال ثثثرُيم

ة ةلثثثةلع العصثثثر  ةال ثثثت  ئببثثثا عنثثثا الرسثثثم اللفثثثة المن وُثثثة ل لثثثع المن تثثث -ب ر تثثثة غيثثثر متصثثثودة  -ة ثثثا لنثثثا  ُثثثدإ  أصثثث   عثثثوار

باللفثثثة العربيثثثة مثثث  ةجثثثود ك يثثثر مثثث  اليلمثثثا  العاميثثثة العةماصيثثثة المحليثثثة  ةبعثثثي  -محثثثا الدراسثثثة  -الصثثثحي  للفثثثة  ةكة بثثث  الو ثثثابا 

ا  علثثثا أى األسثثثمار ةاأللفثثثاظ األجنبيثثثة الموجثثثودة لثثثت ال رة سثثثا  أة علثثثا حوابثثث  ال مفثثثة  ةعمومثثثا، اللفثثثة ركييثثثة غيثثثر بليفثثثةم ممثثثا  د 

ببثثا  حثثررةاللفثثة المة ةس سثثم  كة ثثاب  ثثة  الو ثثابا مثث  أصصثثاف المة علمثثي   أة ممثث  لثثية لبثثم درا ثثة كاليثثة ب ةسثثة ةُواعثثد اللفثثة العربيثثة 

 ةُثثثدك ابثثة بعبثثثبا   ياى  أة ُلببثثثا إلثثثا أ ثثرف أةثثثر،  أة صسثثثإسثثتاحبا يثثص إ بثثثا  األ ثثثرف أة مثثث   ميثثث ةمالو ثثابا بعثثثدة ةصثثاب  مة 

الن سثثث  ةاإمثثث ر اللثثثةاى   ثثث  راى بثثث   أة ثثثار صاسئثثثة عثثث  السثثثبو   تالو ثثثابا  ثثث بمثثثة كاسثثث مة ل ر تثثثة الصثثثحيحة  غ األ ثثثرف بالاصثثثسة 

 ثثثة فوالدراسثثثة الباليوجراليثثثة لخ ثثثوح الو ثثثابا ةجثثثود ظثثثا رة لة سوعثثث  أة عثثثدذ الدُثثثة  أة عثثثدذ الفبثثثم الصثثثحي  للمعنثثثا المتصثثثود  ة

حثثثةف سة ُثثثد الثثثواة أة اليثثثار أة األلثثثف  ة: م ثثثا ةالعلثثثة المة بمثثثمثثث   ثثثرةف حثثثرف ب اسثثث بداا البمثثث ة تإم بيثثثة سثثثابدة لثثثت ك اباسبثثثا ة ثثث

علثثثا صبثثثرة  ةثثثر اليلمثثثا    تةأ ملثثث  البمثثث ا  ال ثثثت  ثثثةأ ملثثث  البمثثث ا  لثثثت أةا اليلمثثثا   مثثث  اليلمثثثا    فثثثردة صبابيثثثا، البمثثث ة المة 

ر ألفثثثثا، متصثثثثورة ةال ثثثثار المربوحثثثثة  ثثثثار  ةأبثثثدل  البمثثثث ة اللينثثثثة  ثثثثار  ةأ ياصثثثثا،  ة بثثثث  البمثثثث ة مثثثث  ُلببثثثثا  ثثثار كثثثثةلع  ةاسثثثث بداا اليثثثثا

ةرسثثثم  ال ثثثار المربوحثثثة سثثثار مف و ثثثة  ةال ثثثت سةع بثثثر مثثث  إ ثثثد، ماثثثا ر ال ثثث  ر باللفثثثة ال ركيثثثة أة العيثثثة م ثثثا وثثثارة  ةك ابثثثة 
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  لثثثوق األلثثثف السثثثابا عليبثثثا  ةةوثثثا كلم ثثثي -مثثث  ،  -بعثثثي األ ثثثرف المةن بيثثثة لثثثوق األ ثثثرف السثثثابتة عليبثثثا ل ي ثثث  ال ثثثار المةن بيثثثة 

أة  ثثثرف ةكلمثثثة أة عثثثمير ةكلمثثثة ببعبثثثبما لييوصثثثا كلمثثثة ةا ثثثدة  ةعثثثدذ اسثثث خداذ وثثثي  المبنثثثت للمئبثثثوا  ةالية ثثثاب لثثثم  ي ر ثثثوا 

ثثثةكر ةالملصثثثص سثثثوار لثثثت األلعثثثاا أة أسثثثمار اإشثثثارة أة األسثثثمار المووثثثولة  ةعثثثدذ ا بثثثا  األلثثثف لثثثت  ك يثثثرا، بثثثالمةفرد ةالئمثثث   ةالمة

أُثثثر -بثثثاعو  -أُثثثرة : ةاة الئماعثثثة أة الم نثثثت م ثثثا
(33)

  ةةلثثث  الية ثثثاب لثثثت الي ابثثثة بثثثي  األ ثثثرف المة  ثثثاببة لثثثت النة ثثثا أة لثثثت ال ثثثيا 

كالثثثداا ةالبثثثثاد  ةال ثثثار ةال ثثثثار ةال ثثثار المف و ثثثثة ةال ثثثثار المربوحثثثة
(34)

  ةالبثثثثار المربوحثثثة ةال ثثثثار المربوحثثثة  ةك ابثثثثة الثثثثرار داا  

ةةوثثثثا البثثثثار أة ال ثثثثار المربوحثثثثة المةن بيثثثثة بثثثثالحرف السثثثثابا لبثثثثا لثثثثت  الثثثثة مثثثثا إقا كثثثثاى رار أة داا  ةةوثثثثا ةاة ةألثثثثف الئمثثثث  

م ك اب بمثثثا ألفثثثا، ةا ثثثدة  المن بيثثثي  ببعبثثثبما  ةعنثثثد ةجثثثود س ثثثاب  ألفثثثي  أ ثثثد ما لثثثت صبا ثثثة كلمثثثة ةاآلةثثثر لثثثت بدا ثثثة اليلمثثثة ال اليثثثة  ثثث 

("ابثثث "أبنثثثار ال ثثثت كثثاى  ئثثث  أى سةي ثثث  ): ةسثث م وثثثياغة بعثثثي كلمثثثا  الئمثثث  ةالم نثثثا علثثا غيثثثر ُواعثثثد ا م ثثثا
(35)

  ةعنثثثد وثثثياغة 

األرُثثثاذ  ثثث م ك اب بثثثا  سثثثابيا،  ثثثم سة بثثث  بي اب بثثثا بثثثاأل رف العربيثثثة أة سةي ثثث   سثثثابيا، لتثثث   ةُثثثد   سةرسثثثم سثثثنة الصثثثاد ة  البثثثاد  ةعنثثثد 

ابثثة ال ثثوار   داةثثا الو يتثثة سةي ثث  كلمثثة السثثنة ك يثثرا، بثثدةى صثثوى ة ةخثث  لوُبثثا السثثنة  سثثابيا، ةُبلبثثا  ة بثث  اليثثوذ  سثثابيا، أمثثا ال ثثبر ك 

قال بثثثا  ثثثثم إ إى كثثثاى  ئر ثثثا،  ةي ثثث   رةلثثثا،  ةإى كثثثاى مي د ثثثثا، إمثثثا  رةلثثثا، أة أرُامثثثا،  ةُثثثد أة ثثث  الية ثثثثاب لثثثت بعثثثي اليلمثثثا  لثثث م

وثثثححبا لثثثت صفثثثة موعثثثعبا
(36)

  م ممثثثا دا علثثثا مةراجعثثثة سلثثثع الو يتثثثة  أة أى  بثثثرب علثثثا المي ثثثوب ة ي ثثث  ال صثثثو   لوُثثث   مثثث

اإشثثثارة لثثثةلع لثثثت صبا ثثثة الو يتثثثة
(37)
ةيثثثرة أ ياصثثثا، كوليثثثة  ةكة بثثث  مثثثرة اليثثثار الميسثثثورة عاد ثثثة ةكثثثةلع كة بثثث  اليثثثاف الم وسثثث ة ةاأل  

  ةأ ب ثثث  البمثثث ة علثثثا السثثث ر  المة نثثثا  ي ثثث  العثثثدد  ثثثم المعثثثدةد   ةعنثثثد قكثثثرةمثثثرة أةثثثر، ك ببثثثا  ثثثار راجعثثثة كمثثثا الي ابثثثة المفربيثثثة

ثثثةكر ةالملصثثثص لثثثت أسثثثمار اإشثثثارة أة األسثثثمار  ةك يثثثرا، مثثثا أة ب ثثث  أسثثثناى السثثثي  ةال ثثثي   ةُلثثثي ، لثثثم سة بثثث   ةالية ثثثاب لثثثم  ي ر ثثثوا بالمة

( ثثثةا) بالرسثثثم ( ثثثةا)المووثثثولة  بثثثا أ ياصثثثا،  ي بثثثوى 
(38)

( ثثثاق ت)  أة بالرسثثثم 
(39)

ةالو ثثثابا مةئثثثردة سمامثثثا، مثثث   مثثث ا  الووثثثا   

مثثثاصيي  لثثثت صة ثثثا  ثثثةا الحثثثرف  ت  ةكثثثةلع ك ثثث   ثثثرف البثثثاد ظثثثار كمثثثا  ثثثةالت ثثث  ةالمثثثد (متا اثثثة)عثثثادة العة
(40)
 (1) بثثث  رُثثثم ةأ  

(ر)ةك صثثث   ثثثرف 
(41)

(F)ةك صثثث  ُر ثثث  مثثث   ثثثرف  (3)  ة  بثثث  رُثثثم 
(42)

  ةُثثثد سةت  ثثث  اليلمثثثة (B)شثثثبيبة بحثثثرف  (2)  ةأ بثثث  رُثثثم 
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بثثثو سثثثالم: ا ال سثثث ير ةال نسثثثيا م ثثثاالوا ثثثدة لثثثت صبا ثثثة السثثث ر ةسةسثثث يما لثثثت بدا ثثثة السثثث ر ال ثثثالت  فاظثثثا، علثثث
(43)

  لور  بمثثثا
(44)

  أة 

:  فصثثثثا بثثثثي  ةاة الع ثثثثف ة بثثثثعبا لثثثثت صبا ثثثثة السثثثث ر  ة بثثثث  المع ثثثثوف عليثثثثة لثثثثت بدا ثثثثة السثثثث ر ال ثثثثالت لثثثثنفة السثثثثب  م ثثثثا

(ةشثثثرُا)
(45)

 بثثثا  األلثثثف  ةقكثثثر الية ثثثاب أسثثثمار النسثثثار بثثثدةى أ  إ ابثثثة كلمثثثة سبثثثدأ بثثث لف ة ذ  ةبمثثثا   لثثثت ك يثثثر مثثث  األ يثثثاى عنثثثد ك

مثثثاى  سحثثثرق ب ثثثيا مثثثاص  للئبالثثثةم ةقلثثثع لبثثثرةرة العتثثثد  ةسح ثثثو  الو ثثثابا علثثثا الي يثثثر مثثث  ا وثثث   ا  ةاألمثثثاك  المةسثثث خدمة بعة

ت  الباصيثثثاى  عابيثثثة  البالثثثع  الحثثثدر   جابيثثثة   صثثثا   العثثثوابت  جعثثث ى  السثثثي   مثثثن   ال كثثثواصت  البثثثو سثثثعيد   البلوشثثث): م ثثثا

 .(إل ... عاعد  الن الة  أ ر مار  دةراى الفلل  للل  صخلة بةودع   صفاا 

ةثثثر   كالفاوثثثلة  النت ثثثة  ع مثثثا  اوثثث   ية سةوعثثث  لثثثت أ نثثثار اليثثث ذ أة لثثثت  تع مثثثا  ال ثثثرُيم  ثثث :والشةةةك  ع مةةةات التةةةرقي 

للثثثم  ة ب ثثث  لثثثت أغلثثث   ال ثثثياةكة ثثثاب الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم  ب مثثثوا ب  بثثثا   ثثثة  الع مثثثا   أمثثثا  ةع م ثثثت ا سثثث فباذ ةال عئثثث  

لو ابا اللبم إ  السيوى ةالف حةا
(46)

سعي د: م ا ةأ ب   ال دة أ ياصا،   
(47)

  ةا ب  ال نو  
(48)
. 

ُيثثا  مثثار  ُيثثاض  : اسثث خدذ كة ثثاب الو ثثابا ك يثثرا، مثث  اليلمثثا  العاميثثة العةماصيثثة لثثت الي ابثثة م ثثا :اسةةتخاام عنا ةةر عاميةةة ُعمانيةةة

صخلثثثة صارجيثثثا غثثث    الحثثثاجر  شثثثعا ر مثثثار  جثثثوا ر    ثثثار مثثثار  بثثثادة  صخثثث   صفثثثاا برشثثثت  عبثثثد  الباصيثثثاى  صخلثثثة لثثثرض  صفثثثاا  

ة  النع ثثثية  العابيثثثة  جلبثثثة  ال ر يثثثة  علثثثو   رُثثثم الئلثثثد  ردة  ةصثثثاب  ةني  ثثثر  مربثثثاح    لثثثت  البرصثثثت  صخلثثثة مبسثثثلت  الحدر ثثث

للثثثل دار   سثثثمد ال ثثث ى  صثثث ة،  ال ثثثن ر ة  سثثثاُية  الرسثثث اق  سثثثما ا  : الئواميثثثد  بئلثثثت      ثثثةا بئاصثثث  األمثثثاك  العةماصيثثثة م ثثثا

فثثثثردا   للثثثثل البحيثثثثر  بلثثثثد ال ثثثثر عة  لنئثثثثار  بلثثثثدة سثثثثي اا  ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   بركثثثثار  للثثثثل الرةعثثثثة  سثثثثناة  ةأ ثثثثم ملثثثثة مة العة

مثثثاصت الر ثثثاا السثثثعيد   ةأظبثثثر  لنثثثا الو ثثثابا الي يثثثر مثثث  : تالمةسثثث خدمة لثثثت الو ثثثابا  ثثث التثثثرةش الفبثثثة اإلرصسثثثية  ةالر ثثثاا العة

 .أسمار التبابا ةالرجاا ةالنسار المة داةلة بعةماى ةقصئبار

ربيثثثة سثثثوار إصئلي  ثثثة أذ  ند ثثثة أذ سثثثوا لية  وجثثثد بالو ثثثابا أسثثثمار ةألتثثثاب ةأمثثثاك  غيثثثر ع :لغويةةةة ليةةةر عربيةةةة عنا ةةةراسةةةتخاام 

مرةاصثثثد   ، سثثثرلو د ةلثثثيم م يثثثو   اإصئر ئثثثت  اق بثثثا ةكوسثثثا  ةمامثثثا مبنثثثاسثثثي  بثثث  امثثثدا  بثثث  برسثثثوسم الباصيثثثاى  جينثثثراا  : م ثثثا

 .لوج  م  أرض قصئبار، اصئامبو   ارسابوس  البند    س  قم ةاصد ، ب  او مبوى الممباسية

ى اليثثر م لثثت بعثثي الو ثثابا علثثا الثثرغم مثث  عثثدذ قكثثر  ةظفثث  بعثثي   ثثا  التثثر :واولقةةاا فةةي الوثةةائق اآليةةات القرينيةةة واودعيةةة

: الياسثثث  أصبثثثا   ثثثة ُر صيثثثة  ةبال ثثثالت لثثثم  ةحثثثدد السثثثورة ة  اآل ثثثة الير مثثثة  ةالية ثثثاب ك يثثثرا، مثثثا  سثثث خدموى ألفثثثاظ ال حتيثثثر سثثثةل ، هلل م ثثثا

                                                             
 .98  92  س ر  2الو يتة   43
 .3  8:   س ر 91الو يتة   44
 .98  91  س ر  22الو يتة   45
 .8الو يتة   46
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الفنثثثت بثثثاهلل  ةكثثثةلع ةجثثثد بالو ثثثابا : الفاصيثثثة  العبثثثد هلل  أة عبثثثارا  ا سثثث فنار بثثثاهلل م ثثثا العبثثثد الحتيثثثر إلثثثا    الفتيثثثر إلثثثا    اليثثثد

 تُبثثثا اسثثثم التاعثثثت بو يتثثثة ةا ثثثدة  ثثث" لبثثثيلة" ال ثثثي   إمثثثاذ المةسثثثلمي   التاعثثثت  مثثث  مة  اثثثة أى الياسثثث  قكثثثر لتثثث : ألتثثثاب م ثثثا

 99ذ  9113لبرا ثثثثر  91)ب ثثثثار   ( 38  81) يت ي    الثثثثوالت  ةبثثثثدأ  ابثثثثر لتثثثث  مثثثثواح  بثثثثالو(ذ9131صثثثثولمبر  21)ب ثثثثار  ( 18)

جنبثثثثت  ةقلثثثثع لي ثثثثرة أعثثثثداد م ةسعثثثثدد سصثثثثرلاسبم التاصوصيثثثثةم ةقلثثثثع بثثثثي  المثثثثواح  ةالوالثثثثد أة األم ك شثثثثارة لل مييثثثث  (ذ9192مثثثثا و 

  ةةجثثثثد  بعثثثثي األدعيثثثثة (38  21  28  22  3الو ثثثثابا)كثثثث جرار ُثثثثاصوصت منعثثثثا، للئبالثثثثة  ةاب ثثثثدأ  الو ثثثثابا بالبسثثثثملة مثثثثا عثثثثدا 

 .لت الو ابا محا الدراسة لبمةجود  ةالحوُلة ل  أما الم ابيةةكفت باهلل شبيدا،  : ال خو فية ةال اجرة م ا

لثثت  الثثة مثثا إقا كثثاى للو يتثثة سيملثثة علثثا أى مثثا كة ثث  لثث  سيملثثة   تثثة بثث    شثثارةإا سثثلوبأللئثث  كاسثث  ة يتثثة ةا ثثدة  : ةةيق التلحيةةق

ابتة أةا كلمثثثة لثثثت الصثثثفحة ال اليثثثةلثثثت صبا ثثثة الصثثثفحة السثثثلي ثثث   لثثثت ةرُثثثة أةثثثر،
(49)

م ةقلثثثع ألصبثثثا جثثث ر مثثث  مخ ثثثوح  أمثثثا بثثثاُت 

 .الو ابا    وجد ببا وي  سلحيام لعدذ ارسباحبا ب ةراق أةر،

صصثثثثف : األعثثثثداد باألرُثثثثاذ الحسثثثثابية أة بثثثثاأل رف  ةاليسثثثثور سةي ثثثث  بثثثثاأل رف م ثثثثا   بثثثثكة  :اسةةةةتخاام اورقةةةةام فةةةةي الوثةةةةائقحةةةةر  

المبثثثال  النتد ثثثة    كثثثةلع بثثث  ةكة (أربثثثاح 3): ةربثثث   أة أى  ي ثثث  الئثثث ر األةا منبثثثا باألرُثثثاذ  ثثثم الئثثث ر ال ثثثاصت  ةي ثثث  بثثثاأل رف م ثثثا

 . رف العربية أة ك  ما معا، باألرُاذ الحسابية أة باأل

باألرُثثثاذ الحسثثثابية  ةال ثثثبور العربيثثثة  -سثثثوار لثثثت ال ثثثار   البئثثثر  أذ المثثثي د   -األ ثثثاذ   بثثثكة  :فةةةي الوثةةةائق قحةةةر  تةةةاويح التةةةاري

 ثثثوذ عاشثثثر مثثث  شثثثبر جمثثثاد، :   أة  ي ثثث  اليثثثوذ بثثثاأل رف م ثثثا( ثثثن 9811مثثث  شثثثبر شثثثعباى سثثث  21) ثثثوذ : كة بثثث  بثثثاأل رف م ثثثا

عثثثث  األرُثثثثاذ الحسثثثثابية   باألرُثثثثاذ بو بثثثثكة  وا  العربيثثثثة ةاإلرصئيثثثثةالسثثثثنةأمثثثثا اإلرصئيثثثثة ل ةي ثثثث  باألرُثثثثاذ    (9838)األةا سثثثثنة 

  ( ثث 9838)سثثنة :   مثث  ةجثثود ة ثثابا أ بثث  الياسثث  لفاثثة السثثنة  ثثم أسبعبثثا بتيم بثثا  سثثابيا، م ثثالثثوق كلمثثة السثثنة بعثثد م بثثا شثثي ا، مثثا

ذ ألثثثف ة   مابثثثة مثثثاد، اآلةثثثر عثثثا ثثثوذ سثثثاد  ع ثثثر مثثث  شثثثبر ج: ةُثثثد  ة بثثث  ال ثثثار   البئثثثر  ةمثثثا  واق ثثث  بال ثثثار   المثثثي د  م ثثثا

 ثثثثثوذ ا  نثثثثثي  :   ةُثثثثثد  ة بثثثثث   ثثثثثوذ ال حر ثثثثثر مثثثثث  األسثثثثثبوح م ثثثثثا(ذ9188 وليثثثثثو  98)الموالثثثثثا  ة ئر ثثثثث ةة ثثثثث ُ ةسسثثثثثعي  سثثثثثن

بعثثثد  (ذ) بعثثثد إ بثثثا  السثثثنة المي د ثثثة  ة بثثث   ثثثرف  بعثثثد السثثثنة  ةلينثثث ( ثثث )   ةلثثت السثثثنة البئر ثثثة ُثثثد  بثثث   ثثثرف(ذ99/92/9131)

 .قكر السنة

  بثثثاح   بثثثر  أة سبثثثدأ بال ثثثار    ثثثم أُثثثر  : الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم سبثثثدأ باأللتثثثاب ةإصمثثثا بثثثدأ  باأللعثثثاا: اوجةةة ال القانونيةةةة للوثةةةائق

ب ثثثار   كثثثةا  أمثثثا إى كاصثثث  رسثثثالة ل ثثثخ  سح ثثثو  علثثثا سصثثثرف البيثثث  مة بثثثم  ببثثثا  :  ثثثةكر الفعثثثا  ليتثثثوا علثثثا سثثثبيا الم ثثثاا

المحثث    ثثم   بعبثثا باسثثم المةرسثثا إليثث    ثثم  الع  ثث  األخ ال تثثة جثثااأل ال ثثي  لثثاإ: إليثث  م ثثا ب ال ثثت سليثثا بالم،رسثثاليي ثث  األلتثثا

                                                             
 .2الو يتة   49
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 بعثثثد الفعثثثا مةباشثثثرة م ثثثا أُثثثر  لثثثت أغلثثث   ثثثة  الو ثثثابا أسثثثا م تثثثدما لثثثت بثثثدا  با : الثثثدعار لثثث   ةال عر ثثثف بالفاعثثثا التثثثاصوصت أة ال ثثثو يتت

 .إماذ المةسلمي   ةةظيفة التاعت  أة الوالت  أة ال ي : الو ابا لم سةكر ةظابف األشخا  اللبم إ  ةظابفل ى  

الو ثثثابا عبثثثارة عثثث  بيثثث  ةأ ياصثثثا،  يثثثوى   تثثثا، لبثثثا سصثثثرف اإ الثثثة أة بيثثث   ةثثثر  سخثثث  لثثثاعلي  ُثثثاصوصيي  : البرةسوكثثثوا ا ل  ثثثا ت

 .عدة ة م المعنيوى ببا  ةُد قكرةا بالو ابا بال فصيا  ةأة ب  بالو ابا كةلع اسم كة اببا سفصي ، 

ةُثثثد  عتثثث  سصثثثرف البيثثث  سصثثثرلا،  ةثثثر  ثثث م سدة نثثث  لثثثت صفثثثة الورُثثثة علثثثا صفثثثة الوجثثث  أة لثثثت الابثثثر  ة ثثثو سصثثثرف اإ الثثثة  أ  

  ةالثثثث م  ةالياسثثثث   ثثثثم إ الثثثثة المبيثثثث  الثثثثة  سثثثثم شثثثثراؤ  لثثثثت وثثثثدر الورُثثثثة مثثثث  الم ثثثث ر  إلثثثثا حثثثثرف أةثثثثر  ثثثثةكر اسثثثثم  ةال ثثثثار 

ال بود
(50)

فة الورُة كما اإ الةكةلع ل رف  ةر لت ص   ةُد  عت  ال صرف األولت سصرف  ةر بالبي 
(51)
. 

  ةقلثثثع (ذ9131)ال ثثثت كة بثثث  لثثثت  وصيثثث   (23)الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم  ةي ثثث  للو ثثثابا عنواصثثثا، لثثثت البدا ثثثة   ثثثا الو يتثثثة  :العنةةةوان

سثثثند سملثثثع: ال ثثثت سثثثثم ك اب بثثثا لثثثد، كاسثثثث  العثثثدا أة لثثثت المحيمثثثثة  ةكثثثاى العنثثثواى إمثثثثاللو ثثثابا 
(52)

  أة وثثثثع شثثثرعت
(53)

  أة عتثثثثد 

بي 
(54)

ُرار شرعتإ  أة ُرار أة 
(55)

 .  ة  م ةععة ةس  الس ر

لثثثت الفالثثث   تة بالفاعثثثا التثثثاصوصت ةالعنثثثواى  ة ثثثوثثثيفة إص ثثثابية ةرد  بثثثبعي الو ثثثابا  سثثث يماا العبثثثارا  الثثثوارد ت ثثث :التحيةةةة

البسثثملة  بمنثث  سعثثالا : عبثثارا  مثثوج ة سعبثثر عثث  ال ثثعور ال يثث  الثثة   ةينثث  موجثث  الو يتثثة سئثثا  الموجبثثة إليثث  الو يتثثة  عبثثارة عثث 

أة الحمد هلل ة د  ةلم سةكر ويفة ال و يد أة الص ة علا النبت ةوحب   ةةجد  ة ابا لية ببا سحية
(56)
. 

بثثثثررا  الفعثثثثا التثثثثاصوصت  ة ثثثث تدمثثثثةمثثثثدةا الثثثثن  أة المة  :الةةةةنص أو الم ةةةةمون اع بثثثثارا  عامثثثثة عاد ثثثثة لثثثثية لبثثثثا وثثثثلة  ت يثثثثص مة

مثثث   مثثثود بثثث  محمثثثد بثثث  سثثثعيد ةبعثثثد لمثثث  الواجثثث  أى سي ثثث  ):  وجثثثد  ثثثةا األمثثثر إ  لثثثت ة يت ثثثي  م ثثثابموعثثثوح ال صثثثرف  ة  

(...الحتثثثوق لثثثت  ثثثة  األةراق المخ صثثثة ببثثثا ةسثثثرجة لثثثت  ثثثالية الئنثثثراا سثثثرلو د ةلثثثيم
(57)

الثثثر م   منسثثثوةة لثثثت ال ثثثي  عبثثثد)  أة 

(9893بثثث  ةمثثثية بيثثثد  لثثثت جمثثثاد، أةا سثثثنة 
(58)

(لثثثا جنثثثاب ال ثثثي  األجثثثا الوالثثثد الع  ثثث  األكمثثثاإ)  أة 
(59)

 ة بثثثر  سثثثالم)  أة 

صبثثثم  بثثثرةا لثثثد نا إ  ثثثبد الواُثثثف علثثثا  ثثثةا )  أة (91ة يتثثثة ) (بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر لثثثد، التاعثثثت ال ثثثرعت بحالثثثة مع بثثثرة شثثثرعا

(بمحيمة
(60)
. 
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عبثثثارة عثثث  كلمثثثة أة عثثثدد ُليثثثا مثثث  اليلمثثثا  الفثثرض منبثثثا سنبيثثث  التثثثار  إلثثثا الفعثثثا التثثثاصوصت الثثثة  سثثثيئيئ ليمثثثا : اإشثثارة أة ال نبيثثث 

 .لت سرة س بما لت  (3  3 اباالو )ة ة  لم سةةكر اح ُا، إ  لت  (ةبعد)بعد م ا 

 سثثثبت  مباشثثثرة    ثثثرح الاثثثرةف الخاوثثثة المباشثثثرة جثثث ر مثثث  صثثث  أة مبثثثموى الو يتثثثة  ةصثثثا   ال صثثثرف التثثثاصوصت أة : العثثثرض

 ثثثةا  ثثثو المع ثثثاد لثثثت الو ثثثابا  -ةالثثثدةال  ال خصثثثية ال ثثثت أد  إلثثثا ال صثثثرفم  يثثثص  ثثث ست بصثثثيفة الماعثثثت  أة المةبثثثارح أة األمثثثر

 إ  أى العثثثثرض لثثثثت سلثثثثع الو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثة ك يثثثثرا،   صئثثثثد لثثثث  قكثثثثر  ةإقا جثثثثار  يثثثثوى بعثثثثد قكثثثثر ال صثثثثرف -المصثثثثر ة مثثثث  ، 

 (الثثثد   أة الووثثثية) التثثثاصوصت ةبعثثثد قكثثثر ال ثثثرف األةا أة ال ثثثرف األةا ةال ثثثاصت معثثثا،  ةلثثثم  ةثثثةكر إ  لثثثدالعي  أ ثثثد ما أة ك  مثثثا

دال  الد وى :كال الت
(61)

دال  الووية  
(62)

دال  الد   ةالووية معا،   
(63)
. 

:  ق  ةال صثثرف الثثوارد بالو ثثابا عبثثارة عثث ة ثثو مثث  أ ثث م أجثث ار الثثن  بثثا أ ثثم أجثث  ار الو يتثثة علثثا اإحثث :الترةةرف القةةانوني

المثثث ارح  البيثثثو   النخيثثثا ةاألشثثثئار  مواعثثث  النخيثثثا  الثثثدكاكي   أراعثثثت لبثثثار    ثثثار مثثثار مثثث  ): بيثثث  أمثثثواا غيثثثر منتولثثثة م ثثثا

الورُثثثة علثثثا صفثثثة الوجثثث  أة بثثثالابر  ةلثثثت  الثثثة الي ابثثثة لثثثت ظبثثثر الورُثثثة  ثثث م   ُثثثد  عتببثثثا إ الثثثة ل ثثثخ  أةثثثر بثثثنفة (ا لثثث ق

  نثثثاال صثثثرف التثثثاصوصت ةبثثثدأ   لثثثت صفثثثة ال ثثثار   أة بعثثثد   (21ة يتثثثة )ال وعثثثي  أى ال صثثثرف األوثثثلت مثثثةكور لثثثت بثثثاح  الورُثثثة 

 بثثثثر   ثثثثم )ال صثثثثرف بثثثث بثثثثدأ ةةجثثثثد  ة ثثثثابا   (أُثثثثر  أُثثثثرةا  أُثثثثر   أُثثثثرا  أُثثثثرر   اُثثثثرار): ب لعثثثثاا مةحثثثثددة  ثثثثا كال ثثثثالت

(أُثثثر 
(64)

(ُثثثد أُثثثر)بثثث  أة  
(65)

(بثثثاح  ُثثثد بثثثاح  ُثثثد بعثثث   ُثثثد باعثثث )بثثثدأ ال صثثثرف مةباشثثثرة، بثثث   أة  
(66)

ال صثثثرف بثثثةكر  أة  بثثثدأ  

(بعثثثث )عتبثثثث  بلفثثثثظ  ال ثثثثار    ثثثثم 
(67)

بعثثثثد اص بثثثثار التسثثثثمة بثثثثي   (29)إ  لثثثثت السثثثث ر  (أُثثثثر)لثثثثم  ةثثثثةكر ليبثثثثا لفثثثثظ  (22)  ةالو يتثثثثة 

 ثثثم أسثثثمار الم عاُثثثد   ( بثثثر)بثثث  ليبثثثا بثثثدأ ال صثثثرفمثثثا   ة نثثثا  مثثث  الو ثثثابا المةت سثثثمي  
(68)

 بوعثثثوح بثثثبعي الو ثثثابا   ةظبثثثر

  (اسفتثثثا ةسراعثثثيا)ةعثثث  معيثثثار ةبنثثثود محثثثددة لي ابثثثة سصثثثرف البيثثث م  يثثثص بثثثدأ بال ثثثار    ثثثم اسثثثم حرلثثثت العتثثثد ةعنواصبمثثثا  ثثثم لعلثثثت 

ة المبيثث  لل ثثرف ال ثثاصت   ثثم الثث م  ةُثثدر  ةجنسثث  ةُببثث   ةاُثثرار البثثاب  بيثث  ال ثثرف األةا   ثثم أ لولثث ت ثثم قكثثر بنثثود العتثثد ال ثثت  ثث

بخلو المبي  م  كالة الحتوق ةالتيود  ةلت النبا ة اُرار المة  ر  باس  ذ المبي  ةرعا  ب  بعد مةعا ن  
(69)
. 

ُثثثرار ال ثثثرارم بعثثثد اإصثثثرف ال ثثثت قكثثثر  س (22)جميثثث  ة ثثثابا الدراسثثثة س حثثثدُ عثثث  سصثثثرف اسثثثم  البيثثث   مثثثا عثثثدا الو يتثثثة       

 .(   ر  بي با)با سفاق بي  الم عاُد   أُر المة  ر  أص  
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 .93  2الو يت اى   63
 .91الو يتة   64
 .28الو يتة   65
 .11  23  29  81الو ابا  66
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 (82)بثثثدأ قكثثثر شثثثرح المعا نثثثة مثثث  حثثثرف المة ثثث ر  بالو يتثثثة كثثثةلع   ةألفثثثاظ ا سفثثثاق ةال راعثثثتبثثثدأ كة ثثثاب الو ثثثابا لثثثت ا بثثثا        

 .(ذ9113مار   21)ب ار   

 :و لت الو ابا كال الت  م قكر ةسحد د سند ال ملع م  حرف الباب  ة 

اب  ع  حرق الميراُ ا المبي  إلا الب - أ
(70)
. 

ع  حر ا ال رار - ب
(71)

 .(23) تاب  السابا إ  لت ة يتة ةا دة    ةلم  ةةكر اسم الب

  ةقارة ش وى األراعت لبم ل  للبابعي  ع  حر ا سوق  -  
(72)
. 

 .(21ة يتة ) ل  للبابعي  م  أبيبم ك عو ي لبمم ألص  كاى عاج ا، ع  التياذ ب  وص  ة و ماقاا  ت  -ُ 

 .(11ة يتة ) ل  للباب  ع  حرق المةتا بة  - ق

 .(22ة يتة ) ل  للباب  بالمةفاسلة  - ح

 .(81ة يتة )المبي  ملع الدةلة ةُد باعة اإماذ الحاكم لبا  - خ

ةمةصدُا، عليبا م  الوالتعندما    وجد سند سملع بيد الباب    ست برسالة س بد علا سملي  ل  م  شي  البلدة  - د
(73)
. 

عبثثثارة عثثث  وثثثي  ُاصوصيثثثة مةخ لفثثثة األصثثثواح ةاوثثثة بثثثال و يا ةاإ بثثثا   سرمثثثت إلثثثا سنفيثثثة مثثثا ةرد لثثثت ال صثثثرف  :الفتثثثرا  الخ اميثثثة

  [9]الرسثثثمية للو يتثثثة  ةاإجثثثرارا  ال ثثثت اسخثثثة  لثثثت سثثثبيا جعلبثثثا وثثثحيحة ةصالثثثةة التثثثاصوصت  ةمنثثث  ال عثثثرض لثثث   ةإعثثث ى الصثثثفة

 :ةالفترا  الخ امية م ا

بيثثثث  الت ثثثث   أة بيثثثث  الت ثثثث  ): لتثثثرا  ة اميثثثثة ا باسيثثثثة ةلتثثثثرا  عثثثماى ةوثثثثحة ةصفثثثثاق  ل  كيثثثثد أصثثثث  بيثثث  صبثثثثابت   رجعثثثثة ليثثثث  م ثثثا

ا ةالبثثث   بيثثث  الت ثثث  ةالمنثثث  بيعثثثا، وثثثحيحا شثثثرعيا  أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا  أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالمنثثث   أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثث

ةاألوثثثثا ةالفصثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةالمنثثثث  ةاألوثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةاألوثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةاألوثثثثا ةالحثثثثوق  أة بيثثثث  الت ثثثث  

رعا  أة بيثثث  الت ثثث  بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ال ابثثث  شثثثبيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالحثثثوق ةالمنثثث   أة المنت ثثث   أة بيثثث  الت ثثث  الئثثثاقذ  أة 

  (ُثثثرارا منبثثثا لثثث  بثثثةلعإعلثثثا حر تثثثة البيثث  الت عثثثت الئثثاقذ  أة ببثثثةا البيثثث  الصثثثحي  المع بثثثر شثثثرعا بثثالنفوق ةا ع ثثثداد إ ئابثثثا، ةُبثثثو ، 

سثثثار    ثثثاق ت الورُثثثة لبيثثثا  كثثثا ةرُثثثة س لثثث  ُبثثثا: "أة ال  كيثثثد علثثثا ب ثثث ى أ  ة يتثثثة أةثثثر، س نثثثاُي مثثث  سلثثثع الو يتثثثة  لية بثثث  أى
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"باحلثثث 
(74)

ة   عثثثارض وثثثار البيثثث  مليثثثا للمة ثثث ر    صثثثرف ليثثث  ب صثثثرف المالثثثع : "  ة ةلكثثثد النفثثثاق ةعثثثدذ الرجثثثوح لية بثثث  أصثثث  ُثثثد

"إُرار من  بةلع
(75)
. 

أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا بناثثثر منثثثا ةُثثثد بربثثث  قمثثثة المة ثثث ر   ثثثةا مثثث  البثثثاب   بثثثرارة التثثثبي ةاسثثث يفار  ): لتثثثرا  ل بربثثثة الةمثثثة م ثثثا

ةُثثد بر ثث  قمثثة المة ثث ر  دعثثو، ببثةا المثثاا المبثثاح  أة  ة   ثثا البالثع لور ثثة  بثثا ةلثملحتثثوق الم تدمثثة  أة لولثار مثثا علثثيب  مثث  ا

بيعثثا، وثثحيحا، شثثرعيا، بئميثث   ثثةا إلثثا البثثاب   ثثةا مثث   مثث   ثثةا المبيثث  المثثةكور  نثثا  أة أصثث  ُثثد ُثثبي منثث  جميثث  الثث م   أة ب  ئثثاب 

ُثثرارا منثثث  لبمثثا بثثثةلع  أة ةبربثث  قمثثثة إلثثث  لثثت قلثثثع  ثثا ة   ئثثثة ة  دعثثو،  ة  بتثثابيعثثا، وثثثحيحا،  اب ثثا،  أة مثثا اشثث ما عليثثث   أة 

ة عثثثد ُثثثرارا منثثث  لثثثد نا لثثث  ببثثثةا  أة إُثثثرارا، ةاع رالثثثا، منثثث  بثثثةلع  إ  أة ُثثثرارا، مثثثنبم لثثث  بثثثةلعإةاسثثث يفار المة ثثث ر  منثثث  بثثثرارة ُثثثبي 

ةلثثم  بثثا لثث  لثثت مبيعثث   ثثةا  ثثا ة    أة عثث  أت المثثةكور جمثثالموالتثثة صبابيثثة ةسامثثة عثث  الثث م  اإةا علثثا العتثثد سوُيثث  ال ثثرف األ

  صثثثرف ليثثث  ب صثثثرف المالثثثع   المثثثةكور لصثثثار البيثث  مليثثثا للم ثثث ر ةُثثثد اسثث لم البثثثاب  جميثثث  الثثث م   أة ُثثثرار منثثث  لثثث  بثثثةلعإدعثثو، 

دُثثثا ة بثثثاا ةشثثثراح ةغيثثثر قلثثثع مثثث   سثثثر  ةم علتاسثثث  مثث   بثثثا لبثثا  ثثثا عليثثث  لاص تثثثا المبيثثث  بة   عثثارض إُثثثرار منثثث  بثثثةلع  أة للثثثم 

 .(الخ بية إلا ملع المة  ر  لصار مليا ل  ةلاآل

 :وي  الدالة علا ُيمة ال م  ةكيفية ُبب  ةاس  م  ةعدد  ةجنس   ةسحد د م  ُبب  بيد  م ا

ُثثرار منثث  إا البيثث  ُثثبي  مثث   ثثةُثثد ُثثبي منبمثثا الثث م   أة ُثثرارا منثث  لثث  بثثةلع  إُثثبي منثث  جميثث  الثث م  )س كيثثد ُثثبي الثث م  : أة ، 

ا ةُثثثثد ُببثثثث  قلثثثثع سمامثثثثا،  أة ةُثثثثد أمثثثثر بتثثثثبي التيمثثثثة إُثثثثرارا منثثثث  بثثثثةلع  أة ةُثثثثد ُببثثثثوا  ثثثثةلبمثثثثا بثثثثةلع  أة ُثثثثبي ةاسثثثث يفار  

 .(ةا الباب  بتبي ال م  الم فا علي   أة متبوعة من  جميعا، ال رف األ ُر  أالمبموى  ةُبب  ال م   أة ةُد 

ُببثثث  قلثثثع سمامثثثا،  أة ةُثثثد ُثثثبي البثثثابعي  الثثث م  ): كيفيثثثة ُثثثبي الثثث م  إى كثثثاى كثثثام ، ةسامثثثا،  أذ أى  نثثثا  أجثثث ، ةعثثثاج ، م ثثثا:  اصيثثثا، 

ُثثرارا منثث  لثث  بثثةلع  أة ةُثثثد إنثثث  لثث  بثثةلع  ُثثبي منثث  جميثث  الثث م  ُثثرارا مإر مثث  المتثثر لثث  الثث م  كثثام  ةُثثد ُثثبي المتثثكثثام   أة 

لثثثف أعليثثث   تلثثثف ة ماصمابثثثة   بتثثثأبثثثار شثثثبر    أة ةُثثثد دلثثث  لبثثثا منبثثثا  ةالبثثثاُت  لد ثثث  بعثثثد اصتُثثثبي مثثث  الثثث م  ةمسثثثمابة  

 .(ةةة ا دلعة ةا دة  أة ُيببا من  صتدا، ):   أة كيفية دل  التيمة(ةأربعمابة   س جا ليبا سنة كاملة منة اليوذ

ةمثثة ع ثثثرة ربيثثة ةصصثثثف لتثثث  بميثثث  ربيثثة لبثثث   أة أة ةمثثثة ع ثثثر ربيثثا   أة  بثثث م  ُثثدر     مابثثثة ربيثث  )الثثث م  ةجنسثث  :  ال ثثا، 

بخمسثثثثة ةع ثثثثر   ُرشثثثثا ةما ثثثثة ُثثثثرش ربعمابثثثثة ُثثثثرش  ألراصسثثثثا  أة بخمسثثثثي  ُرشثثثثا، لبثثثثة ة ةُرشثثثثا لبثثثث ة  أة سسثثثثعمابةةالصثثثث

أة عثثث  مبلثثث     سثثثعيد  ةمثثثاب ي    سثثثعيد  أة    ثثثة ع ثثثر لرصسثثثية وثثثرف المةسثثثلمي   إسثثثبعي  ُرشثثثا لبثثثة أة  وثثثرف البلثثثد 

 .( ماصمابة   عةماصت
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ثثثببة  ة ثثثدد الم ثثثاح بيثثثنبم سمامثثثا، ممثثثا    ةميثثث         ةعنثثثد قكثثثر المبثثثاصت  ثثثدد ا بحثثثدةد ا األربعثثثة سمامثثثا،م   ثثثا    تثثث  اللثثثبة ةال ة

 .ستسيم   ةقكر لترا  اإشارة إلا اإجرارا  المة بعة ك حر ر الو يتة  ةوح با ةإُرار ا علا الوج  ال رعت

 ثثةا   تثث  لمبثثار  ةةليفثث  علثثت عثثمنا ةُثثد: " يثثص قكثثر ملثثت الو ثثابا إ  بو يتثثة ةا ثثدة لثثم سثثةكر:   البثثماى ةا ع ثثرافالتثثر      

"بثةلع لثث  منبمثا ُثثراراإ البيثث   ثةا صاوثثر ةو مثاأ صيثثرأ ىإ
(76)

اع ثراف األذ ب صبثثا لثم  بثثا لبثا  ثثا ة  دعثو، لثثت "ةأة بثث  وثيفة   

"   خفثثثثا ثثثثةا المثثثثاا بثثثث ُرار ةاع ثثثثراف منبثثثثا كثثثثت 
(77)
لتثثثثرا  اإشثثثثارة إلثثثثا   ةةجثثثثد  كصثثثثيفة اع ثثثثراف ةعثثثثماى بنفثثثثاق البيثثثث   

بيثثثد   لبعثثد ا ص بثثثار مثثث  سثثرد ال صثثثرف التثثثاصوصت  (اسثثم الياسثثث )ك بثثث  : اإجثثرارا  المة بعثثثة ك حر ثثر الو يتثثثة ةسسثثثليم المة صثثرف م ثثثا

يثثد م أة المةرسئثثا  ة بثث  اسثثم الياسثث  دلثثي ، علثثا موالتثثة األحثثراف ةا ص بثثار مثث  كثثا المة علتثثا    ثثم  ثثةكر أسثثمار ال ثثبود ةسثثوُيعبم ب

عاُثثثد  صثثثا عنثثثد ص ثثثوب ةثثث ف بثثثي  الم لتثثثرا  ةاوثثثة ب حد ثثثد اسثثثم الئبثثثة المخثثثوا لبثثثا الف  ةمثثث   نثثثوب عثثثنبم أة بصثثثماسبم
(78)
  

 .م ا ةكفت باهلل شا دا،  ة  ةيرا شا دا، : لترا  سخو فية قاجرةة

مثثث  سثثثار   ةوثثثي  دعابيثثثة ة اميثثثة  - ح ثثثو  علثثثا ع مثثثا  الصثثثحة ةاإ بثثثا   ةأ ميثثثة ع مثثثا  الصثثثحة : البرةسوكثثثوا الخ ثثثامت

  ة ثثثت [82]كسثثثما  أة أمثثثارا  لصثثثح باليسثثث  بخاليثثثة  لمثثثا لبثثثا مثثث  أ ثثثر لثثثت إعثثثفار الصحثثث ة علثثثا الو يتثثثة  -ةسوُيعثثثا  لل ثثثبود 

 :كما  لت

بثثثم لثثثت الو يتثثثة التاصوصيثثثة  ة ةعنثثثت بثثثال م  الثثثة  وثثثدر  ليثثث  الو يتثثثة  ة  ثثثما عنصثثثر  ال مثثثاى ةالميثثثاى : ال ثثثار   مثثث  ) ثثثو جثثث ر مة

ةالسثثثنة   ةُثثثد جثثثار ال ثثثار   لثثثت الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة مةفصثثث ، بثثثاليوذ ةال ثثثبر (مة  اثثثة أى سثثثار   ال صثثثرف  ثثثو سثثثار   ال حر ثثثر

ةُثثثد  ثثث م قكثثثر  لثثثت   ...سحر ثثثرا لثثثت  أة  ثثثرر لثثثت  أة سحثثثررا، لثثثت : البئر ثثثة لتثثث   أة البئر ثثثة ةالمي د ثثثة معثثثا،  ةقلثثثع بعثثثد عبثثثارة

ن  بالو يتثثثة أة لثثثت صبا ثثثة الو يتثثثةصبا ثثثة الثثث
(79)

  ة   وجثثثد بالو ثثثابا سثثثار   ميثثثاصت متصثثثود قكثثثر   كثثث ى  ثثثةكر مثثث  ، أصبثثثا   أة بثثثدا  با

ثثرر  لثثت  صثثا  ب ثثار   كثثةا  ةليثث  الو ثثابا ببثثا ك يثثر مثث  المعثثالم المياصيثثة ال ثثت   سخفثثت علثثا سثثياى سلثثع التثثر،  ةعنثثدما بثثدأ   ة

كثثثر  البلثثثدة ةالمن تثثثة المحثثثرر ببثثثا  الو يتثثثة  ةالياسثثث   ة بثثث  السثثثنة  البئر ثثثة سناثثثيم ك ابثثثة الو ثثثابا عنثثثد كاسثثث  العثثثدا أة بالمحثثثاكم قة

 ثثثوذ ا  نثثي   ةلثثثت : ةُثثد  ة بثثث   ثثوذ ال حر ثثثر مثث  األسثثثبوح م ثثاةُثثد  ة بثثث  ال ثثار   البئثثثر  ةمثثا  واق ثثث  بال ثثار   المثثثي د   كاملثثة  

 .بعد قكر السنة المي د ة (ذ)بعد السنة  ةكةلع سم إ با   رف  (  )السنة البئر ة ُد  ب   رف 

ثثدد ميثثاى سحر ثثر الو يتثثة الثثة   يثثوى إمثثا محيمثثة م ثثاةلثثت بعثثي مثث  ا   أة بلثثد (محيمثثة بركثثار أة جعثث ى بنثثت بثثو علثثت): لو ثثابا  ة

ثثدد ميثثاى سحر ثثر الو يتثثة ةإصمثثا ك بثث  الوظيفثثة مة بثثمنة الميثثاى (صا يثثة سثثمد ال ثثاى أة العثثوابت): م ثثا   ةلثثت ك يثثر مثث  الو ثثابا لثثم  حة

                                                             
 .38الو يتة   76
 .23الو يتة   77
78

 .32  82الو يت اى   
 .28الو يتة   79
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ةجثثثد ة ثثث  لثثثت ال ثثثار  م  يثثثص  (23) ثثثار   البئثثثر  ةالمثثثي د  بالو يتثثثة تارصثثثة المثثث  ُاعثثثت أة كاسثثث  العثثثدا بثثث برار  ةبعثثثد م: م ثثثا

 . وصي  (3) وصي  ةلية  وذ  (1)م  المف رض أى  يوى اليوذ 

ةجثثثثد  وثثثثي  س كيد ثثثة علثثثثا وثثثثحة  ثثثثةا ال صثثثثرف التثثثثاصوصت  ةأصثثث  سثثثثم بنثثثثار علثثثثا الوجثثثث  ال ثثثثرعت   :الرةةةيق الُاعائيةةةةة الختاميةةةةة

ة  ةيثثثرا شثثثا دا)ةبعثثثي األدعيثثثة ال خو فيثثثة ةال اجثثثرة م  يثثثص قكثثثر وثثثي  
(80)

ة  ةيثثثر ال ثثثا د    
(81)

  ةكفثثثت بثثثاهلل شثثثبيدا، 
(82)

  

(ةباهلل ال وليا)ةويفة دةعابية ة امية بآةر ال صرف 
(83)
. 

ت جثثثث ر مثثثث  ود ال ثثثت ةرد  لثثثثت صبا ثثثثة الو يتثثثة  ثثثثسوُيعثثثثا  ال ثثثثبمثثثثوُعبم لثثثثت صبا ثثثة الو يتثثثثة  يثثثثص الصثثثحة ةاإ بثثثثا   : الشةةةهود

مثثاى لثثت قلثثع (91)ع مثثا  الصثثحة علثثا المي ثثوب  ةالو ثثابا كلبثثا ببثثا شثثبود مثثا عثثدا الو يتثثة  م ربمثثا ألى كاسببثثا  ثثو عامثثا إمثثاذ عة

الياسثثث   ثثثو صفسثثث  شثثثبود ب  ثثثد، الو ثثثابا  ةُثثثد  يثثثوى  (2) ثثثا أصثثث  ةوثثثا لعثثثدد الوُثث   ةُثثثد  يثثثوى بالو يتثثثة شثثثا دا، ةا ثثثدا، أة أك ثثثر  

ال ثثثا د الو يثثثد
(84)

  أة أ ثثثد ال ثثثبود
(85)

ببثثثا امثثثرأة شثثثا دة علثثثا أة د ثثثا  ةُثثثد  (23)  ةكثثثا ال ثثثبود بالو ثثثابا رجثثثاا  مثثثا عثثثدا الو يتثثثة 

البثثاب  لثثم  عثثد لثث   ثثا لثثت مبيعثث سثث ست ال ثثبادة علثثا  ي ثثة اع ثثراف بثث ى 
(86)

ةجثثد شثثبود  ال ثثبود ةاعثث  أصبثثم أ ثثرار  إ  أصثث   ةأغلثث  

كثثثاصوا مثثثاقالوا عبيثثثد
(87)

  أة مثثثوالا
(88)

ة نبثثثت  (بثثث )بينبمثثثا  -غالبثثثا،  –  ةعنثثثد قكثثثر اسثثثم ال ثثثا د  ةي ثثث  اسثثثم  ةأبيثثث  ةجثثثد  ةُبيل ثثث  

لثثثةكر بثثثاُت  ةك صثثث  علثثثم معثثثرةف    ح ثثثاق ( مثثثود)لثثثم  ةثثثةكر إ  اسثثثم  لتثثث   ا  إ  أصثثث  ةجثثثد شثثثا د(بيثثثد   أة بيثثثد )شثثثبادس  بلفثثثظ 

ا سثثثم
(89)

  ة ثثثةا غيثثثر من تثثثت بثثثالمرة لح ثثثا اإمثثثاذ كثثثاى  ةثثثةكر اسثثثم  كثثثام  ةكثثثةلع كة ثثثاب العثثثدا ةالم ثثثا   ةالتبثثثاة ةالثثثو ة  ةكثثثا 

  أة (شثثثبد  بثثثةلع أة أشثثثبدصت بثثثةلع أة شثثثبد بثثثةلع أة وثثثحي  قلثثثع) ثثثل ر ال ثثثبود ك بثثثوا بخثثث   ثثثد م أصبثثثم شثثثبدةا بثثثةلع مسثثثبوُا، بثثث 

بم ثثثبد  شثثثبد  عليثثث  بثثثةلع ك بثثث   شثثثبد  لثثثنخ ةبثثثاإُرار للبيثثث  ةأصثثثا  شثثثبد  عليثثث  ببثثثةا ةك ب ثثث     شثثثبد  علثثثيبم بثثثةلع ةأصثثثا)

شثثبد  علثثيبم ببثثةا كلثث  أشثثبدسنت علثثا قلثثع ةأصثثا  ةأشثثبداصت علثثا صفسثثيبما ب صبمثثا ُثثد باعثثا  أشثثبدصت علثثا قلثثع ل ثثبد  عليثث  ةأصثثا  

ا أصبثثثم  بثثثرةا لثثد نا بمحيمثثثة  أشثثبدصت المتثثثرةى  نثثثا   ثثثبد الواُثثف علثثثا  ثثةةأصثثا  شثثثبد  علثثا أمبثثثم  سثثثبما ك ثث  عليبثثثا  ثثا  نثثثا  

 .(شبد  علي  بالمس ور  نا ةك ب   شبد  علي  بما ك   علي   نا ةأصاببةا البي  ل بد  عليبم ك ب   

                                                             
 .8  س ر 92الو يتة   80
 .3  س ر29  ة يتة8  س ر 98الو يتة   81
 .28  98  س ر 81  ة يتة 3  س ر 22الو يتة   82
 .39  س ر 81الو يتة   83
 .98الو يتة   84
 .11  21  91الو يتة   85
 .21الو يتة   86
 .81الو يتة   87
88

 .92الو يتة   
 .33الو يتة   89
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سعثثثالا   ةأصثثثا الفتيثثثر هلل  أة ةأصثثثا الحتيثثثر  أة ةك بثثث  الفتيثثثر هلل بيثثثد   الفتيثثثر هلل): ُثثثد  سثثثبا اسثثثم ال ثثثا د عبثثثارا  سحتيثثثر ةسثثثةلا هلل م ثثثا

 .(العبد هلل

بيثثثد  الفاصيثثة  أة ةكفثثثت بثثثاهلل ):   ةُثثثد  ةنبثثت اسثثثم  بعبثثثارا  د نيثثة م ثثثا(...شثثثبد عليثثث  ةك بثث )ةإى كثثاى الياسثثث   ثثو صفسثثث  شثثثا د  ثثةكر 

 .(بعدما شبد   ة  ةير ال ا د  ):   أة  ةكر لت صبا ة اسم ال ا د عبارا  م ا(شبيدا، 

ةشثثثبد  بثثثةلع سثثثعيد بثث  شثثثامة البحثثثر  ةك ثثث  ):    ثثث مر أ ثثد الحبثثثور بالي ابثثثة بثثث مر  م ثثاةلثثت  الثثثة مثثثا إقا كثثاى ال ثثثا د    ي ثثث

ةوسثث  إ  مةسثثلم لثثت اُثثرار صاوثثر بثث  سثثلوذ ةشثثبادس  عثث  أمثثر  العبثثد هلل علثثت بثث   نثثت بيثثد   أة ةُثثد شثثبدا راشثثد بثث  سثثعيد ةسثثالم بثث

سبما عثثث  أمر مثثثا علثثثت بثثث   نثثثت بيثثثد مبثثثم ةك ثثث  شثثثبادأة
(90)

البلوشثثثت ةمنصثثثور  سثثثليماى  سثثثعيد بثثث  ق ثثثراىأة ةشثثثبد عليثثث  ببثثثةا   

مر مثثثا سثثثليماى بثثث  سثثثالم بيثثثد   بثثث  بالحراوثثثت عم ثثث  مثثث  بركثثثا ةك
(91)

  ةشثثثبد علثثثيبم بثثثةلع سثثثعيد بثثث  محمثثثد بثثث   وسثثثف الصثثثوالت 

عبد   ب  سعيد ب  سالم بيد  ةك ب  ع  أمر 
(92)
. 

صثثث  حبثثثا أوثثثل  األةا ةك بثثث   أة النتثثثا حبثثثا أشثثثبد  ببثثثةا النتثثثا )ة ينمثثثا سيثثثوى الو يتثثثة ُثثثد سثثثم صتلبثثثا ليثثث م ا شثثثباد علثثثا النتثثثا م ثثثا 

صثثثا  أة  ثثثةا النتثثثا الم ثثثابا لنوثثثااألوثثثا ةأشثثثبد بثثث  ةأ
(93)

  صتثثثا عثثث  أوثثثل  ةك بثثث   صتثثثا مثثث  أوثثثا ةلثثثت األوثثثا ةك بثثث   شثثثبد  

حبثثثا األوثثثا ةك بثثث  علثثثا  ثثثةا النتثثثا ة ثثثو
(94)

ل ثثثي   مابا اصتلثثث   ثثثةا الصثثثع بثثثالحرف الوا ثثثد مثثث  أوثثثل  األةا بثثث مر ُاعثثثت سثثث  

لا  ةا النتا إص  حبا أول  ةك ب شبد  ع  ص  حبا أول  ك ب أشبد  علا  ةا النتا 
(95)
. 

سوُيعثثثا  ال ثثثبود ال ثثثت ةرد  لثثثت صبا ثثثا  الو ثثثابا  ثثثت جثثث ر مثثث  ع مثثثا  الصثثثحة علثثثثا  :التوقيعةةةات وا م ةةةالات والبرةةةمات

المي ثثثوب  ةالو ثثثابا ال ثثثت صحثثث  بصثثثدد ا اشثثث مل  علثثثا أسثثثمار ال ثثثبود  ثثثو دليثثثا علثثثا مصثثثداُية  ثثثة  الو ثثثابا  ةال ثثثبود إى كثثثاصوا 

 عرلثثثوا التثثثرارة ةالي ابثثثة   ي ثثث  مثثث    نثثثوب عثثثنبم   عرلثثثوى التثثثرارة ةالي ابثثثة  ة ب ثثثوا أصبثثثم ك بثثثوا أسثثثمار م ب  ثثثد بم  أمثثثا إقا شثثثبدةا ةلثثثم

ة ة بثثث  أصثثث  ك ثثث  بثثث مر لثثث ى أة عثثث  لثثث ى  ةسثثثوار ال ثثثا د ك ثثث  بنفسثثث  أة أصثثثاب عنثثث  ل بثثثد أى  ي ثثث  الياسثثث  اسثثثم   سثثثبما  ثثثو 

  بالمثثداد   ةال وُيعثثا  ةة ثث-ة ثثةا أمثثر صثثادر الحثثدةُ -  ةُثثد    ثثد لثثت قلثثع ة وُثث  (بيثثد  أة بيثثد )معثثرةف بثث  ة ةنبثثت ا سثثم بلفثثظ 

 (91)الو يتثثثة : ة ثثثو ةجثثثود ةاع مثثثاد بصثثثما  األوثثثاب   ةبياصبثثثا كال ثثثالت ا  ةكثثثةلع صئثثثد  نثثثا أمثثثرا، جد ثثثدا، ةمةخ لفثثثاألسثثثود أة األقرق

: بصثثثما  أوثثثاب  بثثثاألقرق ا نثثثاى  خصثثثاى سثثثالمة بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر  إ ثثثدا ما م موسثثثة  ةأعتببثثثا بالعبثثثارة ال اليثثثة (8)ببثثثا عثثثدد 

 ثثة  حبعثثثة إببثثثاذ سثثثالمة بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر بيثثثد ا اليسثثثر، ةشثثبد عليبثثثا بثثثةلع الفتيثثثر هلل سعثثثالا  سثثث  بثثث  عميثثثر بيثثثد   ةاألةثثثر، )

                                                             
 .81االو يتة   90
 .32الو يتة   91
 .89  11  21  21  31  33الو يتة   92
 .18الو يتة   93
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 .13الو يتة   
 .13الو يتة   95



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 ثثثة  حبعثثثة إببثثثاذ أبيبثثثا وثثثا   المعرلثثثة سثثثالمي  بثثث  محمثثثد ): ةأعتببثثثا بالعبثثثارة ال اليثثثة "أبيبثثثا"سخثثث  سثثثالمي  بثثث  محمثثثد باعثثثامر 

اذ المتثثثر  مثثثر م ببثثثإرسثثثم  -9: بصثثثما   مثثثا (8)ببثثثا عثثثدد  (23)الو يتثثثة   (ميثثثر بيثثثد بيثثثد  اليسثثثر، ةشثثثبد عليثثث  بثثثةلع  سثثث  بثثث  ع

بصثثثم   إ ثثثدا ما لسثثثعيد   (2) وجثثثد عثثثدد ببثثثاذ المتثثثر  مثثثود عبثثثد    إرسثثثم  -8ذ المتثثثر  ةد ئثثثة عبثثثد   ببثثثاإرسثثثم  -2إبثثثرا يم  

محمثثثد ليثثثرةق البلوشثثثت  / سثثثعيد ةسثثثليماى  ةبصثثثمة إببثثثاذ/ ببثثثا بصثثثمة رسثثثم إببثثثاذ (21الو يتثثثة )  (23الو يتثثثة )ةاألةثثثر، لسثثثليماى 

  (33الو يتثثثة )  بصثثثمة أوثثثب  ال ثثثا د  مثثثود بثثث   مثثثد (32ة يتثثثة )" البثثثاب " ثثثد   بثثث  صاوثثثر الثثثو يبت : بصثثثمة أوثثثب  ةاوثثثة بثثث 

بصثثثمة أوثثثب    (21ة يتثثثة )جمعثثث  راشثثثد محمثثثد الئعفثثثر  بصثثثمة أوثثثب    (22ة يتثثثة )بصثثثما  أوثثثاب  غيثثثر ةاعثثثحة  (1)ةعثثثدد 

ة يتثثثة )ببثثثاذ ةاوثثثة بثثث  لاحمثثثة بنثثث  علثثثت البابعثثثة إ  بصثثثمة (21ة يتثثثة )  بصثثثمة إببثثثاذ ةاوثثثة بالبثثثاب  (23الو يتثثثة )ةاوثثثة بالبثثثاب  

سثثثعيد / ببثثثا بصثثثمة أوثثثب  بالمثثثداد األقرق ةاوثثثة بثثث  (18)الو يتثثثة   (12ة يتثثثة )عبثثثد   بثثث   بيثثث  : بصثثثمة إببثثثاذ ةاوثثثة بثثث   (11

 (82)أةا مثثثرة صئثثثد ا بالو ثثثابا أى  بصثثثم التاعثثثت علثثثا الثثثرغم مثثث  سوُيعثثث  ةةاسمثثث   الو يتثثثة  تالمحيمثثثة  ة ثثثبثثث  سثثثليماى ُاعثثثت 

 (88)الو يتثثثة ببثثثا بصثثثمة إببثثثاذ بالمثثثداد األقرق ةاوثثثة بسثثثالم بثثث  سثثثيف   (83)ببثثثا بصثثثمة بالمثثثداد البنفسثثثئت ةاوثثثة بحمثثثد  الو يتثثثة 

بصثثثما  بالمثثثداد البنفسثثثئت ا نثثثاى لل ثثثبود  (8)ببثثثا عثثثدد  (83)تثثثة الو يببثثثا بصثثثم اى م موسثثث اى ةاوثثثاى بفاحمثثثة ةشثثثيخة الثثثدرعت  

بصثثثمة ببثثثا  (31)  الو يتثثثة (البثثثاب )ببثثثا بصثثثمة بالمثثثداد األقرق إوثثثب  عبثثثد   بثثث   مثثثد الح رةشثثثت  (81)ةال ال ثثثة للوكيثثثا  الو يتثثثة 

 .(أ د البابعي )ال ا د  ةبصمة إبباذ راشد ب  سعيد بصمة إبباذ ببا  (39)شنوص  بن  سلوذ ب  سليم الئفيلت  الو يتة إبباذ 

ةال اجثثثرة ةرد العلثثثم ةالفبثثثا إلثثثا    ةرد  سلثثثع األدعيثثثة بي ثثثرة ُبثثثا قكثثثر اسثثثم الياسثثث  أة بعثثثد قكثثثر اسثثثم    اودعيةةةة التخويفيةةةة

 .ةكةلع لت محا شبادة ال بود كما قةكر أصفا، لت كة اب ةشبود الو ابا

بالدراسثثة ال حليليثثة الناُثثدة للو ثثابا محثثا الدراسثثة اسبثث  أصثث  ُثثد شثثاح بثثي  المة عاُثثد   بثثدر : اراسةةةشةةكاليات الوثةةائق محةة  الإتحليةة  

دا نثثثة  ةغير ثثثا بيلمثثثا  م ثثثا ثثثوُعي   -أُثثثرةا : "عتثثثود البيثثث   ةالمة ثثثوُعي : "ةكلمثثثة..." علثثثا  ثثثةا  صةتثثثر ةاع ثثثرف بيثثثةا ةكثثثةا  -المة " المة

لبثثثمير ُبلثثث  مثثث  عمثثثوذ ةإ بثثثاذ  مثثث  اسفثثثاق ا سثثثم الاثثثا ر ةالبثثثمير لثثثت  ثثثت ا سثثثم الاثثثا ر المعرلثثثة الثثثة  جثثثار إقالثثثة مثثثا لثثثت ا

المثثدلوا  ةبال  مثثا لثثت األم لثثة الثثواردة بالو ثثابا صلحثثظ لثثت كثثا أسثثلوب منبثثا بعثثد إقالثثة مثثا لثثت البثثمير مثث  عيثث  العمثثوذ ةاإببثثاذ  

:  اصيبثثثا   م   ثثثوب  عمثثثوذ ةإببثثثاذعثثثمير لفيثثثر الفابثثث: أةلبثثثا  عثثثدة أمثثثور مةئ معثثثة  س صثثثا بموعثثثوح البحثثثص اسصثثثا ، أوثثثي ، ةُو ثثثا، 

ثثثراد مثثث  قلثثثع البثثثمير  ة ةخصصثثث   ة ةوعثثثح م لية  ثثثا مثثثا ليثثث  مثثث  عمثثثوذ  اسثثثم ظثثثا ر معرلثثثة  مدلولثثث  البثثثمير ةلينثثث   ةحثثثدد المة

 :تور الئو ر ة  ة  ب  م  الو ابا مئموعة م  األم  [98]ةإبباذ

لثثثم  ثثثرد   سصثثثر حا، ة  سلميحثثثا، بثثث   وثثثورة مثثث  الصثثثور د اصثثثة ة  مثثثة   حرلثثثت العتثثثود : د اصثثثة ةمثثثة   أوثثثحاب ال صثثثرف -أوم، 

علثثثا مثثثدار الف ثثثرة ال منيثثثة ال ثثثت غ  بثثثا الدراسثثثة  مثثث  العلثثثم أى الثثثد   اإسثثث مت  ثثثو الثثثد   السثثثابد ةالمثثثة   السثثثابد كثثثةلع ل لثثثع 
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ثثثنت  ةكثثثةلع  المنثثثاحا ةالبةلثثثداى  ثثثو المثثثة   اإباعثثثت  مثثثا عثثثدا جعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت بال ثثثرُية جنثثثوب لالسثثثابد ليبثثثا المثثثة   السة

قصئبثثثار كثثثاى المثثثة   السثثثابد ليبثثثا ال ثثثالعت علثثثا أرجثثث  األُثثثواا  مثثث  ةجثثثود أ ثثثد حرلثثثت العتثثثد لثثثت إ ثثثد، الو ثثثابا العةماصيثثثة  نثثثد  

 ندةسثثثتأ  )باصيثثثاصت
(96)

جثثثود اسثثثم  فلثثث  عليثثث  الاثثث  أى مسثثثيحت  ةكثثثةلع ة
(97)

أ  سصثثثر   ة  سلمثثثي  بمسثثث لة ةكثثثةلع    وجثثثد   

ثثثو تي   ممثثثا دا علثثثا عثثثدذ ةجثثثود سلثثثع الحثثثواج  المة بيثثثة ب لثثثع المنثثثاحا  رغثثثم ةجثثثود مثثثةا    مثثثة   الياسثثث  ة  ال ثثثبود ة  المة

م  يثثثص ال عثثثا ي بسثثث ذ ملحثثثوظ بثثثي  أوثثثحاببا  كمثثثا  ابثثثر عثثثدذ ةجثثثود لثثثوارق سةثثثةكر بثثثي  (اإباعثثثت ةالسثثثنت ةال ثثثيعت) ت ثثث ة   ثثث

 الثثثثة سثثثم علثثثثا لثثثت مسثثث لة البيثثثث  ةاإ الثثثةم  يثثثثص أصبثثثم لثثثم    رُثثثثوا مة لتثثثا، ألى  ثثثثةكرةا مثثث  ، أى البيثثث  أة اإ سلثثثع المثثثةا   كثثثثةلع

ب ةال  ُت بي  سلع المةا   تالمة   الفة صت  ة   .صةت ة مةبي ة لل تارة

فراليثثثثة بيثثثثا دُثثثثة ألوثثثثحاب سلثثثثع  -ثانيةةةةا،  فرالثثثثت ةسحد ثثثثد األمثثثثاك م  يثثثثص    ةوجثثثثد مثثثثا  ثثثثدا علثثثثا سحد ثثثثد األمثثثثاك  الئة الموُثثثث  الئة

فراليثثثة لثثم سيثث  قا  بثثثاا  ال صثثرلا   اللبثثم إ  مثثا صثثثدر  ةةجثثود مةسثثميا  اسفثثثا عليبثثا أ ثثا كثثثا من تثثة علثثا  ثثثدة  ةسلثثع الحثثدةد الئة

فراليثثثثة مة  ثثثاببة ستر بثثثا،  ة ثثثثم ُبابثثثا ةأعثثثثراق بيثثثنبم رةابثثثث  عنثثثد  ثثثل ر األُثثثثواذ  مثثث  العلثثثثم أى كثثثا سلثثثع الم نثثثثاحا قا  حبيعثثثة جة

ةصئثثثد أى  سار خيثثثةم   ثثثا أصبثثثم عنثثثدما كثثثاصوا  ن تلثثثوى مثثث  ميثثثاى إلثثثا  ةثثثر  ة لتثثثوى علثثثا الميثثثاى الئد ثثثد صفثثثة مةسثثثما بلثثثد م التثثثد م 

ر األشثثثخا  المعنيثثثي   ة   عنثثثيبم مثثث  أحثثثراف ال صثثثرلا   ةيرسثثثوى الحثثثد ص ألصفسثثثبم ةالور ثثثة ةأ ثثثا البلثثثدة الموجثثثود ببثثثا  ثثثل 

 . م ةارق بلد م  ةلو أى البا ص لم   ةة سلع الو ابا م  مالييبا لصع  علي  سحد د سلع األماك 

بخصثثثثو  قكثثثثثر أشثثثثخا  غيثثثثثر معثثثثرةف سثثثثثب  قكثثثثر أسثثثثثماببم ةع ُثثثثاسبم بال صثثثثثرف  (81  89)شثثثثيالي اى بثثثثثالو يت ي  إ -ثالقةةةةا، 

  صعثثثثرف سثثثثببا، لميرا ثثثث  ة  ُيمثثثثة  ثثثثةا الميثثثثراُ   ثثثثم سلثثثثع البنثثثث  ال ثثثثت سثثثثم سسثثثثليمبا  التثثثثاصوصت  ةكثثثثةلع ميثثثثراُ أ ثثثثد األشثثثثخا  

ةُثثثثد  ثثثثاةا البحثثثثص سفنيثثثثد بعثثثثي المةع يثثثثا  المة بثثثثمنة بثثثثالو يت ي   ةمةحاةلثثثثة إ ئثثثثاد  لثثثثوا لمثثثثا  للمة ثثثث ر     صعثثثثرف سثثثثببا، لثثثثةلع 

ياسثثث  وثثثل با بثثثالمبي  ة  بثثثالمة ولا وثثثا   ببثثثا اسثثثم امثثثرأة لثثثم  ةحثثثدد ال (89)الو يتثثثة  :اع را ثثثا مثثث  غمثثثوض مثثثا أميثثث  كمثثثا  لثثثت

غم مثث  قكثثر األ  ثثاذ ةالبنثث  المة  ةجثثة ةأرملثثة المة ثثولا  إ  أصنثثا لثثم صتثث  علثثا ةوثثف وثثلة سلثثع المثثرأة  عثث ا بنثث  )اإرُ  لعلثثا الثثرة

أى  ثثثة  المثثثرأة   إقا "أى  ثثثةا الثثثدةكاى سركثثث  مثثثور بم" (3السثثث ر )بثثثالمة ولا ة  بثثثالمبي   إ  أى الياسثثث  قكثثثر لثثثت  (صاوثثثر بثثث  محمثثثد

أ مثثثثد بثثثث  صاوثثثثر بثثثث  محمثثثثد )لثثثثم  ثثثثرُ ة ثثثثو  (ةكيلبثثثثا)مثثثث  عثثثثم  الور ثثثثة  ة   ةميثثثث  أى سيثثثثوى مثثثث  قةا  ر مثثثث م ألى أةو ثثثثا 

ثثث ر مثثث  الميثثثراُ أل  سثثثب  كثثثاى  أة أى سيثثثوى قةج ثثث  ال اصيثثثة  (ال ثثثا عت   إقا، لبثثثة  المثثثرأة إمثثثا أى  يثثثوى المة ثثثولا أةوثثثا لبثثثا بئة

ةمثثثا جثثثار ببثثثا مثثث  أسثثثمار ةر ثثثة لثثثم  ةحثثثدد  (81)أمثثثا الو يتثثثة   (أ  قةجثثثة المة ثثثولا ال اصيثثثة) ةغفثثثا الياسثثث  عثثث  قكثثثر أصبثثثا سر ي ثثث 

سثثند ة بنثث  راشثثد بثث   -مثثرةة بنثث   و  ثثا  -سثثالمة بنثث   و  ثثا  -راشثثد بثث  سثثعيد )وثثل بم بثثالمةورُ ة  ُيمثثة  ثثةا النصثثي  ة ثثم 

                                                             
96

 .1الو يتة   
 .الو يتة األةلا  97
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ثثورُم ةقلثثع لعثثدذ س ثثابا ا سثثم بيثثنبم  ة   ةميثث  أى (محمثثد بثث  بحثثر  سيوصثثا مثث  قةجاسثثث    أمثثا مثثرةة ةسثثالمة ليسثث ا مثث  بنثثا  المة

ال ةجثثثة  ةليثثث  إقا  ت ثثث (سثثثند ة بنثثث  راشثثثد) ثثثدا ما لبثثثا أخ ةكيلبثثثا ةال اصيثثثة قةجبثثثا ةكيلبثثثا  ليثثث  ربةمثثثا سيثثثوى أأة أةواسثثث م ألى 

ليسثث  أذ  ثثة  الي يمثثة ةإصمثثا أمبثثا ُثثد  (سثثند ة)ب   ةالحثثا أى سيثثوى سلثثع ال ةجثثة كاصثث  قةج ثث  للمثثا سثثلموا ابن ثث  الي يمثثة ل ثثخ  البثثا

ثثثورُ الي يمثثثة للمة ثثث ر    ماسثثث  مثثث  ُبثثثا  ةكثثثةلع   صعثثثرف وثثثلة راشثثثد بثثث  سثثثعيد بثثثالمةورُ  ةاآلمثثثر اآلةثثثر  لمثثثاقا سثثثلموا بنثثث  المة

 ر   ثثثو مثثث  قة  ر ثثثم المة ثثثولا  ةقلثثثع ةلمثثثا لثثثم   ةثثثة ا أ ثثثد م إى كثثثاصوا قة  ر ثثثم     صئثثثد  ثثثا ل لثثثع المسثثث لة سثثثو، أى المة ثثث

عثثثامر بثثث  ةمثثثية بثثث  سثثثثعود )ةالمة ثثثث ر  اسثثثم   (علثثثت بثثث   ميثثثد بثثث  بحثثثر )اس  ناسثثثا، بال  ثثثاب  لثثثت األسثثثمار  لثثثالمة ولا اسثثثثم  

الثثة  " علثثت بثث   ميثثد"  أ  أصبمثثا مثث  ُبيلثثة ةعثثرق ةا ثثد  ةأى البنثث  ُاوثثرا، سح ثثاق إلثثا ُثثيم عليبثثا    ثثم مثث   ثثةا المثثدعو (البحثثر 

ر     بثثم صصثثي  مثث  البيثث   سركنثثا الياسثث  صبثثرب أةماسثثا، لثثت أسثثدا   ة  ةمثثيي صل مسثث  لفبثثم رةابثث  سلثثع األمثثور  ممثثا  ةلكثثد أى ة 

 ثثثل ر األُثثثواذ كثثثاصوا    ي بثثثوى لل ثثثار   بثثثا ألصفسثثثبم ةلتثثث   ة   عنثثثيبم   ثثثا األجيثثثاا ال اليثثثة مثثث  بنثثثت جلثثثدسبم  للثثثم  ةراعثثثوا أبثثثدا، 

 ثثر ةقاكثثرسبم  ربةمثثا كثثاى قلثثثع لوجثثود الثثرةح التبليثثة ال ثثت سة ثثي  معرلثثة كثثا مثثنبم ل ةثثر معرلثثثة سفيثثر ال مثثاى ةعواملثث  لثثت بنثثت الب

م ةلثثثةلع أجثثثرةا سصثثثرلاسبم ةلف ثثثرا  حو لثثثة  لبثثثم بثثثالف رة صسثثثاب ة يتثثثة  لمثثث  الصثثثع  ةجثثثود عامثثثا الئبالثثثة بيثثثنبم لثثثت سلثثثع المسثثث لة

 .ىداةا كبولبم سلع المعنو ة     عنيبم م   م بالخارق كابنا، م  كا

ةجثثثد ة ثثث  لثثثت ال ثثثار  م  (23) ثثثار   البئثثثر  ةالمثثثي د  بالو يتثثثة شثثثيالية الحسثثثابية لثثثت سحد ثثثد ال ثثثار    لبعثثثد مةتارصثثثة الاإ :رابعةةةا، 

ف ثثثرض أى  يثثثوى اليثثثوذ  ةربمثثثا  يثثثوى السثثثب  لثثثت قلثثثع  يمثثث  لثثثت أى الو يتثثثة لثثثم   ( وصيثثث  3)ةلثثثية  ثثثوذ  ( وصيثثث  1) يثثثص مثثث  المة

 .سةراج  م  جبة مةخ صة ة  م  أشخا  مةع بر  

 :بيان بأحراف التعاقا ومكان العقا وسبب البيع في الوثائق -

 سب  البي  المياى اسم المة  ر  اسم الباب  ة يتة

صاوثثثثر ة مثثثثد أبنثثثثار الففيلثثثثت بثثثث   9

 سيف ب   مد الخميست

بثثثثثث  ع  ثثثثثث  بثثثثثث  مسثثثثثثعود 

 ةادةذ الندابت

-   صا 

عثثثثثامر بثثثثث  حلحثثثثثة بثثثثث  عبثثثثثد    2

 العبر  الببلو 

سثثثالم بثثثث  ةمثثثثية بثثثث   مثثثثد 

 التصابت الببلو 

لتبثثثثار د ثثثث  البالثثثثع محمثثثثد  بب 

بثثثثث  ةصثثثثثي   ة ثثثثثةا المثثثثثاا 

كثثثاى مليثثثا، لثثث   ةُثثثد أةوثثثثا 

 بةلع

صاوثثثثر بثثثث  ةثثثثاسم بثثثث  عيثثثثد  شيخة بن   مد الحئر ة 8

 الحئر 

-  بد ة

اإصئر ئثثثثثت محمثثثثثد بثثثثث  سثثثثثالمي   3

 ع يا   ا ب  عبد   البرةاصت

ال ثثثثثثي  سثثثثثثالم بثثثثثث  عثثثثثث اى 

 البلوشت

 -لوجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

 قصئبار

 -

الووثثثية مثثث  جثثثدسبم ألبثثثيبم  العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوابت ةر ثثثثثثة الئثثثثثثد أبثثثثثثت صببثثثثثثاى ع مثثثثثاى بثثثثث  ةمثثثثثية بثثثثث  جاعثثثثثد  2
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: جاعثثثثثد بثثثثث  ةمثثثثثية ة ثثثثثم الخرةوت

سثثثثثثثثعيد ةماجثثثثثثثثد ةصاوثثثثثثثثر 

ةمحمثثثثثد ةةلفثثثثثاى ةةمثثثثثية 

 ةصاور

كثثاى ة ثثو  ثثا أبثثو م كمثثا لثثو  التد مة

  يا، 

جوةثثثثثة بنثثثثث  سثثثثثليماى بثثثثث  ماجثثثثثد  1

 الخرةوية

صاوثثر بثث  سثثليماى بثث  ماجثثد 

 الخرةوت

العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوابت 

 التد مة

 ل سد د د  

وثثثثثثال  بثثثثثث  سثثثثثثالم بثثثثثث  سثثثثثثل اى  8

 المسير 

 صتي بي  إُالة ةشراؤ  إبرار مسعود ب  سالم

ةمثثثية بثثث  مرةاصثثثد  سثثثر   شثثثيخة  3

 بن  ب ير ب  سالم الحار ية

ق نبثثثثثثثثثثو بنثثثثثثثثثث  عبثثثثثثثثثثد   

ةمر ثثثثثامو بنثثثثث  علثثثثثت بثثثثث  

شثثي  ةلاحمثثة بنثث  علثثت بثث  

شثثثثثثثثثي  بثثثثثثثثث  اوثثثثثثثثث مبوى 

 الممباسية

 –اصئثثثثثثثثثثثثثثثامبو 

 قصئبار

 -

سثثثثثثثي  بثثثثثثث  امثثثثثثثدا  بثثثثثثث   سالم ب  سعيد الب لت 1

 برسوسم الباصياصت

 د  علي  ع  ة سمابا

ةمثثثثثثثية بثثثثثثث   مثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثالم  91

 الئابر 

 مثثود بثث  مر ثثوى بثث  عمثثر 

 البميمت

 د   علي  للل سعد

مبثثثثار  البوسثثثثعيد  منصثثثثور بثثثث   99

ةكيثثثا ةلفثثثاى بثثث  عثثثد م بثثث  سثثثالم 

 امبو صبباى

 مثثثثثثثثثثثثثثثثثود بثثثثثثثثثثثثثثثثث  داراب 

 المحرةُت المنحت

  - من 

جمعثثة بثث  مةسثثلم بثث  علثثت بثث  سثثعيد  92

 الفارست

علثثثت سثثثثالم بثثثث  مبثثثثار  بثثثث  

  مد الرق تت

 الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

أذ  -الفثثثثثثثثثوار 

 -متثثثثثثثثثثثثثثر م ي 

 وور

-  

عبثثثد   ة مثثثد بنثثثت سثثثليماى   مود ب  علت الخنئر  98

 الحار يي 

-  المبيرب

صاوثثثر بثثثث  علثثثثت بثثث  صاوثثثثر بنثثثثت  93

 عبد  

 مثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث  سثثثيف 

 السليماصت

  من 

علثثثثت بثثثث   ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم  أ مد ب  سعيد ب  صاور 92

 الحبست

-  للل العيني 

محمثثد بثث  عبثثد   ابثث  عمثثر  سالمة بن  سالمي  باعامر 91

 ُرص 

-  قصئبار

سثثليماى  عمثثار بثث  سثثيف بثث   ميد ب   مير العبر  98

 الي  د 

 د   غير مةكور

 مثثود بثث  أ مثثد بثث  ةمثثية ةصعمثثة  93

 بن   مد ب  ةمية ال وُياى

محمثثد بثث  سثثل اى بثث  راشثثد 

 ال وُت

 ةوية ةد   بلد األل ق

سثثثثثثيف بثثثثثث  ةلفثثثثثثاى بثثثثثث  سثثثثثثيف  91

 المعولت

 -للثثل بثثو  ليفثثة ر ا بن  سيف ب  المعولت

 -بلثثثثثثثثد  بثثثثثثثثرا

 ةاد  المعاةا

 د  
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النمثثثثر جثثثثرادة بنثثثث  شثثثثحلوب بثثثث   21

 الميا ية

شثثثثنئوب بثثثث  شثثثثحلوب بثثثث  

 النمر الميا ت

ةاد   –سثثثثث اا 

 بنت ةرة 

 -

 -السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي  شر فة بن  محمد ب   مد بدر ب  سعود 29

 مست 

 -

 مثثثد بثثث  سثثثليم الئببثثثمت ةعثثثث ا  22

 بن   مد الئببمية

 مثثداى بثث  سثثالم بثث  ةمثثية 

 الحبست

 -للثثثثثثل البحيثثثثثثر

 بلد ال ر عة

 -

سثثالم بثث  محمثثد بثث  علثثت الراجحثثت  28

 ةةلد  محمد ب  سالم

 د    لة المحيوا سعيد ب   مد الراجحت

سثثثالم ة مثثثود ةةد ئثثثة أة د عبثثثد  23

  بثث  محمثثد ةمثثر م بنثث  إبثثرا يم 

 البلوشت

 -م ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرح غي ا بن  سالم الر امية

 مست 

 -

 سثثثثثثي  بثثثثثث  عبثثثثثثد الثثثثثثر م  بثثثثثث   22

  وسف الفارست

عبثثثد   بثثث  علثثثت بثثث  أ مثثثد 

 الملت 

-  وحار

بثثثثثث  سثثثثثثيف سثثثثثثاعد بثثثثثث  محمثثثثثثد  21

 المنةر 

 -للثثثثثثل شثثثثثثنبو  غساى ب  عامر البحر 

 ُر ة السليف

 د  

عبثثثثثثد   بثثثثثث  سثثثثثثد د بثثثثثث  عثثثثثثامر  28

 الر امت

ُثثية بثث  سثثعيد بثث  ُثثية ةلثثد 

  اصت الر امت

 د   للل بو كبير

سثثثثثثثثعيد ةسثثثثثثثثيف ةسثثثثثثثثليماى أة د  23

 صاور ب  سو لم الحار ت

غلثثثوذ بثثث  كثثثاظم بثثث  محمثثثد 

 العئمت

-  بركار

ةسثثثثثثثثليماى أة د سثثثثثثثثعيد ةسثثثثثثثثيف  21

 صاور ب  سو لم الحار ت

محمثثد بثث  ليثثرةق بثث  وثثال  

 البلوشت

-  بركار

إمثثثثثثاذ  -محمثثثثثثد عبثثثثثثد   الخليلثثثثثثت 81

 المةسلمي 

سثثعود بثث  سثثليماى بثث  جمعثثة 

 اليند 

-  ص ة،

ةمثثثثثية بثثثثث  سثثثثثعيد بثثثثث  ةمثثثثثية  89

اإسثثثثثثماعيلت ةكيثثثثثثا األ  ثثثثثثاذ أة د 

قا ثثثثثثر بثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث  ةمثثثثثثية 

اإسثثثثماعيلت  سثثثثليماى بثثثث  عيسثثثثا 

بثثث  م ثثثر ال كثثثواصت ةكيثثثا قةج ثثث  

ر ثثثا بنثثث  قا ثثثر  عبثثثد بثثث  محسثثث  

ةكيثثثثا ابن ثثثث  مثثثثوقة بنثثثث  عبثثثثد   

سر يثثة قا ثثر  أ مثثد بثث  صاوثثر بثث  

محمثثثثد ال ثثثثا عت أة ثثثث  عثثثث ا بنثثثث  

 صاور ب  محمد

بثثثثدر بثثثث   ثثثث ا بثثثث  سثثثثعود 

 البوسعيد  الن ة 

-  سفالة ص ة،

 -للثثثثل الر مثثثثة  مداى ب  راشد الناور  علت ب   مد الناور  82

 ُر ة المبئة

 د  

سثثثثثثعيد بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث   ميثثثثثثثد  88

الراجحثثثثثت ةكيثثثثثثا اةواصثثثثث   ميثثثثثثد 

 ةسالم ابنت صاور

محمثثثد بثثث  صاوثثثر بثثث  سثثثيف 

 الراجحت

-  بلد الحميلت

-  للل البحير مثثثود بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية  سعيد ة رةش ةاحر النعةماصت 83
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 الحبست

راشثثثد بثثثث   و  ثثثثا ةسثثثثليم   عبد   ب  محمد الفارست 82

بثثثثث  صصثثثثثي  بنثثثثث   و  ثثثثثا 

ةعاب ثثثثثثثثة بنثثثثثثثث  سثثثثثثثثليماى 

 البوُر  

-  بلد الحئيرة

عبثثثثثثثثد   بنسثثثثثثثثالم بثثثثثثثث   بيثثثثثثثث   81

 الئببمت

منصثثثثثثور بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث  

 منصور السعيد 

 –للثثثثل البحيثثثثر 

 سمد ال  ى

 -

ربثثثثية دابثثثثرة األةُثثثثاف ةال ركثثثثا   88

 ثثثث ا بثثثث  محمثثثثد بثثثث  سثثثثعيد عثثثث  

محمثثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثثليماى / الفابثثثثثثث 

الخنئثثثثثر  ةالثثثثثة   بثثثثث  سثثثثثليماى 

 الخنئر 

مثثثر م بنثثث  سثثثالم بثثث  ةلفثثثاى 

 الدغي ت

 -محلثثثثة البنثثثثود

 –م ثثثثثثثثثثثثثثثثثرح 

 مست 

 -

 -للثثثثثثثثل الفثثثثثثثث   ةمية ب  محمد الباشمت را ة بن   مد البلوشية 83

 بب 

 -

راشثثثد بثثث  سثثثعيد بثثث  علثثثت ةعلثثثت  81

بثثثث  ةليثثثثا ةمحمثثثثد بثثثث   و  ثثثثا  

ةسثثثند ة بنثثث  راشثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  

 بحر 

عثثامر بثث  ةمثثية بثث  سثثعود 

 البحر 

ُر ثثثثثثثثثثثثثة ةاد  

 العي 

 د  

سثثثعد  بنثثث  مسثثثعود بثثث  سثثثليم ةلثثثد  31

 سو  

 مثثود بثثث  سثثثليم بثثث  سثثثليماى 

 ةلد سو  

-  لم سةةكر البلد

 مثثثثدب  سثثثثليماى بثثثث  محمثثثثد  سيف ب  علت ب  سيف العامر  39

 العامر 

للثثثل الرسثثث 
(98)
 

 لنئا –

 د  

 د   بركار سل اى ب  علت المبيحست  د   صاور الو يبت 32

علثثت ةةليفثثة أبنثثار  مثثد بثث  وثثال   38

 المعد اى

-  لنئا -للل مي ا مبار  ب  راشد البة لت

سثثثل اى بثثث  علثثثت بثثث   ميثثثد   مد ب   ميد ب  محمد اليحمد  33

 المبيحست

-  بركار

 مثثثثد بثثثث  سثثثثليماى  ةعبثثثثد   بثثثث   32

سثثيف  ةمحمثثد بثث  سثثيف  ةمحمثثثد 

بثثث  منصثثثور بثثث  صاوثثثر الفثثثوار   

ةكثثثثثث ر عثثثثثث  بنثثثثثثا  سثثثثثثعيد بثثثثثث  

 مسعود

 مثثد ةعبثثد   ابنثثت سثثليماى 

 ب  محمد العامر 

-  لنئا –الرسة 

أ مثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثيف بثثثثثث  سثثثثثثليماى  31

 البوسعيد 

لاحمثثثثثثثة بنثثثثثثث  سثثثثثثثالم بثثثثثثث  

 ةمية الحبسية

 -بلثثثثد ال ثثثثر عة

 للل البحير

 د  

ملبثثثثثثثا بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد بثثثثثثث  سثثثثثثثليم  38

 ال امست

قا ثثثثثثر بثثثثثثث  سثثثثثثثليماى بثثثثثثث  

 سر اى ال وبت

جلبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
(99)
 

لثثثثثثم  –النعثثثثثث  

 سةةكر البلد

 د  

                                                             
 .ة    بدبد - ت من تة ةاُعة بي  الئبا ةالواد  لت لنئا لت المن تة الداةلية : الرس  98

 [21.] ت ُ عة أرض   رح ليبا النخيا أة األشئار :جلبة 99
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 مثثثد ةسثثثعيد بثثث   مثثثد الراجحثثثت   33

ةسثثثثثعيد  بنثثثثث  عثثثثثامر بثثثثث  سثثثثثيف 

 الراجحية

 مثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد 

 الفبد 

للثثثل الم ثثثراف 

بلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد  –

 السيار ة

 د  

 مثثثثثثثثد بثثثثثثثث  سثثثثثثثثعيد بثثثثثثثث   مثثثثثثثثد  31

الراجحثثثثثت  ةسثثثثثعيدة بنثثثثث  عثثثثثامر 

 ب  سيف الراجحية

صاوثثر بثث  عبثثد   بثث  سثثالم 

 الصواعت

للثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 

 -الم ثثثثثثثثثثثثثثراف

 السيار ة

 د  

عبثثثثثثد   بثثثثثث  عثثثثثثامر بثثثثثث  سثثثثثثليم  21

 الحبست

سثثثثالم بثثثث  ةمثثثثية  مثثثد بثثثث  

 الحبست

للثثثل  -ال ثثثر عة

 البحير

 -

محمثثد بثث  سثثعيد بثث  عبثثد   ةكيثثا  29

الي ثثثثيم  ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد 

 المسار ر

سثثثعيد بثثث  سثثثالم بثثث   لثثثثية 

 مولا الرةاج 

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ثث ا بثث   مثثود بثث  محمثثد  ة مثثد  22

بثثث   مثثثود بثثث  محمثثثد  ةسثثثبيا بثثث  

  مد ب  محمد الف اسية

بثثث  محمثثثد جمعثثثة بثثث   مثثثد 

 الف يست

-  بركار

ةعثثثثثحة بثثثثث  عثثثثثامر بثثثثث  ةلفثثثثثاى  28

 الحبسية

سثثثعيد بثثث  صصثثثير بثثث   ميثثثد 

 األغبر 

بلثثد  -للثثل العثثي 

 الحاجر

 -

محمثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثيف بثثثثثثث   مثثثثثثثد  23

 األغبر 

بلثثد  -للثثل العثثي  سعيد ب  صصير األغبر 

 الحاجر

 -

سثثثثثليمة بنثثثثث  عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثالم  22

 السعود ة

 -عثثثثثثثثثد ةاد   محمد ب  سعيد ب  سلوذ

 ة  ة التابا

 -

جمعثثثثثة ةوثثثثثال  ةسثثثثثعيد ةرة ثثثثثة  21

أبنثثثثار راشثثثثد بثثثث  محمثثثثد بثثثث  سثثثثالم 

 ةلد سرةر الئعالرة

عبثثد   بثث  علثثت بثث  ةمثثية 

 السنيد 

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو علت

 -

محمثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثعيد سثثثثثثلوذ   مد ب  سعيد مسعود السعود  18

 المحرمت

 -ة  ثثثثة التابثثثثا

 المبيرب

 سنفية ةوية

 سثثثثثثعيد بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث  سثثثثثثعيد 23

 العو ست

عبثثثد البثثثثار  بثثث   امثثثثد بثثثث  

 معلم م ار البلوشت

 -السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

 مست 

 -

 مثثثثد بثثثث  سثثثثعيد بثثثث   مثثثثد  سلم سعيد الفارست 21

 الراجحت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 -بثثثثثثثثو  سثثثثثثثث 

 ةوور

 -

لاحمثثثثثثة بنثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث  راشثثثثثثد  11

 الراسبية

جمعثثة بثث  سثثالم بثث   مثثد ةلثثد 

  ر  

اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

 ةالوالت

 -

ةمثثثثية بثثثث  مر ثثثثوى بثثثث  ةمثثثثية  19

 البير 

بثث  سثثليماى بثث  محمثثد ع  ثث  

 ب  علت الخميست السيابت

 – صثثثثثثثثثثثثا  

 سمابا

 -

عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثعيد بثثثثث  مصثثثثثب   12

 التر نت

عثثثثثثحت بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

  و  ا التر نت

 –الحئيثثثثثثثثثثثثثرة 

 السو ا

 -

محمثثثثثد بثثثثث  عبثثثثثد   بثثثثث  محمثثثثثد  18

 ال ئبت

علثثثثت ةصاوثثثثر ابنثثثثت سثثثثلوذ 

بثثث  سثثثالم  ةراشثثثد ةسثثثل اى 

بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد بثثثثثثث  ع  ثثثثثثث   

-  سفالة سمابا
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ةجمعثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثثثثلوذ 

 الصبا يي 

سثثالم بثث  عثثامر بثث  سثثلوذ  ةصاوثثر  13

بثث  محمثثد بثث  عثثامر  ةعبثثد   بثث  

  مد ب  عامر ال  يميوى

راشثثد بثث  علثثت بثث  سثثالم ةلثثد 

 ال ُار

 -اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

ةمثثثية بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية ةلثثثد  12

 الس مية

محمثثثد بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية 

 ةلد الس مية

 -للثثثل المحيثثثوا

بنثثثثثثت جعثثثثثث ى 

 بو  س 

 -

 مثثد بثث  سثثعيد بثث   مثثد الراجحثثت  11

ةكيثثا عثث  التاوثثر ةلثثد بخيثث  بثث  

 سعيد

مبثثثثثثار  بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 مةسلم الئابر 

 -للثثثل المحيثثثوا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 د  

عبيلثثثثثثة بنثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث   وسثثثثثثف  18

 الراسبية

ةمثثثية بثثث  محمثثثد بثثث  مةسثثثلم 

 الراسبت

 -الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوالت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ثثثثثاصت بثثثثث  المثثثثثر بثثثثث   مثثثثثد  سعيد الفبد محمد ب  سيف ب   13

 الدغي ت

-  سمابا

علثثثثثثت بثثثثثث  راشثثثثثثد بثثثثثث  ةمثثثثثثية  11

 اليلباصت

علثثثت بثثث  سثثثيف بثثث  عبثثثد   

 اليلباصت

لثثثثثثثثثثثم  ةثثثثثثثثثثثةكر 

 المياى

 -

 مثثد بثث  قا ثثر بثث  سثثليم الصثثلبمت  81

 البنابت

ةليفثثثة ةعلثثثت ةوثثثال  أبنثثثار 

 مثثود بثث  سثثعيد بثث  ةمثثثية 

 الص  مة بنو ا نا 

بلثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ةاد  

 العلت

 -

سثثثثالم بثثثث  صثثثثاجم بثثثث  راشثثثثد  علت ب   مد ب  علت الئعفر  89

 الفي صت

 -للثثثثثل الئيثثثثثدر

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو علت

 -

سثثثثثثثعيد بثثثثثثث   مثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد  82

 المد وشت

شثثث ي  بثثث  علثثثت بثثث  سثثثعيد 

 المد وشت

 -بلثثثثثد النببثثثثثة

 -اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

شمسثثثثة بنثثثثث  شثثثثثامة بثثثثث  محمثثثثثد  88

 الحبسية

 ميثثثد بثثث  سثثثثالم بثثث  صاوثثثثر 

 الحبست

 -المسثثثثثثفاةبلثثثثثثد 

 سمد ال  ى

 -

سثثثثثثليماى بثثثثثث   مثثثثثثود بثثثثثث   مثثثثثثاد  83

العثثثثامر   ةسثثثثالم بثثثث  سثثثثيف بثثثث  

 ةمية الفارست

عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثليماى بثثثثث  

 محمد العامر 

-  لنئا -بدبد

سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد بثثثث  أ مثثثثد  محمد ب  أ مد ب  ةالد البرةاصت 82

 البرةاصت

 -سثثثثي  العاليثثثثة

 إبرار

 -

سثثثثثثعيد بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  سثثثثثثعيد  81

 اليلباصت

 مثثثد بثثث  سثثثليم بثثث  عبثثثد    

ةعلثثت بثث  سثثيف بثث  عبثثد   

 بنت كلباى

-  ُر ة النئيد

 مثثثثثثد ةشثثثثثثيخة ةشمسثثثثثثة ةمثثثثثثر م  88

ةلاحمثثثثثة ةلثثثثثا  ة أة د سثثثثثالم بثثثثث  

- جعثثثثثث ى بنثثثثثثت ةليفثثثة بثثث  محمثثثد بثثث   ميثثثد 
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 مثثثد بثثث  سثثثعيد الثثثدر عت ةةالثثثدسبم 

عاب ثثثثثثة بنثثثثثث   مثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثالم 

 الئابر 

 بو  س  الحسنت

بثثثثث  ةلفثثثثثثاى عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثعيد  83

التر نثثثثت ةكيثثثثا اليفيثثثثف سثثثثالم بثثثث  

 محمد ب  سيف التر نت

ةمثثثثثثية بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 محمد التر نت

 -بلثثثدة الحئيثثثرة

 السو ا

 -

عبثثثثثثد   بثثثثثث   مثثثثثثد بثثثثثث  محمثثثثثثد  81

 الح رةشت

محمثثثثثثد بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 ةمية الداةد 

-  بلدة حبوة

 مثثثثثود بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث   امثثثثثثد  31

الئفيلثثثثت  ةسثثثثالم بثثثث  عبثثثثد   بثثثث  

 امثثثد الئفيلثثثت  ةمسثثثعود بثثث  عبثثثد 

  بثثث   امثثثد الئفيلثثثت  ة امثثثد بثثث  

سثثثعيد بثثث   امثثثد الئفيلثثثت  ةشثثثيخة 

بنثثث  عبثثثد   بنثثث   امثثثد الئفيلثثثت  

ةسثثثثثليمة بنثثثثث  العبثثثثثد بثثثثث   امثثثثثد 

الئفيلثثثت  ةشثثثنوصة بنثثث  سثثثلوذ بثثث  

 سليم الئفيلت

سثثثثالم بثثثث   مثثثثود بثثثث  سثثثثليم 

 الحار ت

-  سفالة إبرار

ةمثثثثية ةراشثثثثد ابنثثثثت سثثثثعيد بثثثثث   39

 عبد   اليحمد 

علثثثت بثثث  ةمثثثية بثثث  سثثثعيد 

 اليحمد 

 -من تثثثة الفليثثثا

 السو ا

- 

سثثثل اى بثثث   مثثثد بثثث   ميثثثد  محمد ب   مد ب   ميد الباشمت 32

 الباشمت

اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

 -ةالثثثثثثثثثثثثثثثثثثوالت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ميثثثثثثد بثثثثثث  مبثثثثثثار  بثثثثثث  سثثثثثثعيد  38

الحسثثثثثثنت باألوثثثثثثالة عثثثثثث  صفسثثثثثث  

ةبالنيابثثثثثثثثة عثثثثثثثث  ابنثثثثثثثث  التاوثثثثثثثثر 

 مبار سل اى ب   ميد ب  

ةالثثثثد بثثثث  أ مثثثثد بثثثث  محمثثثثد 

الئثثثثابر  ةابنثثثثث  أ مثثثثثد بثثثثث  

 ةالد ب  أ مد

-  إبرار

 

 :بيان بتواريق الوثائق مح  الاراسة، وحرر اوشيال الُمباعة وأسعارًا والتررفات ال حقة للبيع

 

ال صثثثثثرف ال  ثثثثثا  ةصوع المبي   ال تر السعر السنة ة يتة

 علا البي 

  صبابت -[م رعة]المناخ ساب   ر ا  11 ... نا ر  3 9

  صبابت -[م رعة]ماا الحاجر  ر ة لبة 983 ذ9833مار   99 2

 -[م رعثثثثثثثثثة]مثثثثثثثثاا بالمتصثثثثثثثثورة ُرش لبة 9293 ذ9333أبر ا  98 8

 صبابت

 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  922 ذ9318 نا ر  2 3

 عرب البلد

ذ مبنثثثت مثثث   صصثثثف بيثثث  مثثث  الثثثرة

 صبابت -الح   ةال ي 

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  32 ذ9111 وصيو  23 2

 ألرصسية

 -ربثثث  أ ثثثر مثثثار مثثث  مثثثار منصثثثور

 صبابت
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أربثثثثثثث  صخثثثثثثث   صفثثثثثثثاا ةصخل ثثثثثثثت  ُرش لبة 31 ذ9119لبرا ر  91 1 

 -ُ ثثثثثوش سثثثثثو   ةشثثثثثئرة صثثثثثارصل

 ةيار ةإُالة

 

  صتي بي  ةشراؤ  غير مةكور ذ9113أبر ا  21 8

  بي  بال ي  ةالخ   مابة رةبية ذ9112 ولي   81 3

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  81 ذ9111 وصية  93 1

 ألرصسية

ةمثثثثة صحثثثث   لثثثثرض ةةصثثثثاب 

 ةيار ةإُالة –ةةني   ةمرباح 

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  21 ذ9191مار   89 91

 ةالية الوقى

ةمثثثثثة صخثثثثث   مبسثثثثثلت ة ثثثثث ُ 

 ةيار ةإُالة -  ار مار

 

سثثثبم مثثث  شثثثئرة اإصبثثثا مثثث     ثثثة  ُرش لبة 23 ذ9122ما و  91 99

 صبابت -أسبم

 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  111 ذ9121 نا ر  1 92

 لرصست

  صبابت -ةة  بي  حي  

  صبابت - وش ةب  أرب  دكاكي  لم  ةةكر ال م  ذ9128د سمبر 23 98

  صبابت -أ ر مار ُرش لبة 231 ذ9181سب مبر  29 93

إ الثثثثثثثة المة ثثثثثثثث ر   صبابت -أ ر مار ُرش لبة 221 ذ9181صولمبر  2 92

إلثثثثثثثثا سثثثثثثثثالم بثثثثثثثث  

ةلفثثثثثثثثثثثاى مثثثثثثثثثثثولا 

 الحبو 

  صبابت -ُارب رةبية  811 ذ9189 وليو  9 91

 -م رعثثثة بحمبثثثا ة ما ثثثا ةشثثثرببا ُرش 32 ذ9183 وصي   22 98

 صبابت

 

  صبابت -بي  ةجلبة ُرش لبة 811 ذ9181لبرا ر  21 93

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  811 ذ9183ما و  92 91

 ألرصسية

  صبابت -م رعة

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  93 ذ9139 وليو  91 21

 ألرصسية

  صبابت -ماا أةبر ةمار

ب رعثثثثثبا ةصخلبثثثثثا ةشثثثثثئر ا ب ثثثثثر  رةبية 9111 ذ9138 نا ر  3 29

 صبابت -ةكا م علتاسبا

 

 -صخلثثثثة مبسثثثثلت ة رمبثثثثا ةشثثثثرببا ُرش لبة 31 ذ9133لبرا ر 98 22

 ةيار ةإُالة

 

صصثثثثثثثي  مثثثثثثث  بيثثثثثثث  مثثثثثثث  أرض  ُرش لبة 221 ذ9132د سمبر 28 28

ثثثثدر ةجثثثث ةح ةأبثثثثواب ةأبيثثثثار  -ةجة

 صبابت

 

بيثثث  مثثث  الحئثثثارة ةال ثثثي  بثثثدةى  ُرش لبة 811 ذ9131 وصي   3 23

 صبابت -األرض
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ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  11 ذ9131 نا ر  3 22

 ألرصسية

سثثثثثعم مثثثثث  الصثثثثثرذ ة مثثثثثا  ل ثثثثثت 

الفثثثثثثثر   ةصصثثثثثثثي  مثثثثثثث  الب ثثثثثثثر 

 ةيار ةإُالة -بحدةد م ةستيبم

 

ُثثثثثرش لبثثثثثة  811 ذ9121أغس ة22 21

 ألرصسية

م رعثثة بمثثا ليبثثا مثث  صخثثا ةشثثئر 

 صبابت -ةأرض ةأ ر مار

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  11 ذ9129 نا ر  3 28

ألرصسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثية 

 الوقىوحيحا  

  ةيار م  اإُالة -م رعة

ةمسثثثثي  صخثثثث  أذ صسثثثث  ةصصثثثثي   ُرش لبة 939 ذ9122أةا أبر ا  23

مثثثثثثث  الب ثثثثثثثر ةالمصثثثثثثث  ةالخبثثثثثثثو 

 صبابت -اللئا

 

مثثثثثاا ةُسثثثثث   مثثثثث  ب ثثثثثر ةةثثثثث   ُرش لبة 982 ذ9122أبر ا  98 21

 صبابت -ةلئا

إ الثثثثة لثثثثت الابثثثثر 

لور ثثثثثثثثثثة وثثثثثثثثثثال  

 البلوشت

مسثثثثثثثثثا ة كبيثثثثثثثثثرة مثثثثثثثثث  األرض  ُرش لبة 321 ذ9128أبر ا  21 81

 -ب شثثثثثثئار ا ةصخيلبثثثثثثا ةمصثثثثثثالحا

 صبابت

 

مابثثثثثثثثة ةةمسثثثثثثثثوى  ذ9123أك وبر  22 89

ُرشثثثثثثثثثا، ةصصثثثثثثثثثف 

 ُرش لبة

ثثثثثدر  دكثثثثاى بثثثثثدةى األرض  مثثثث  جة

 -ةجثثثثثثثث ةح ةأبثثثثثثثثواب ةمصثثثثثثثثال 

 صبابت

 

  ةيار م  إُالة-صخلة صفاا ُرش لبة 21 ذ9122ما و  21 82

ةصخلثثثثثثة بيثثثثثث  بثثثثثثال ي  ةالحئثثثثثثر  ُرش 821 ذ9122 وصي   8 88

لثثثثرض  مثثثث  البثثثثراق ةشثثثثرب  مثثثث  

 صبابت -للل التر ة

 

  صبابت -أ ر مار ُرش لبة 221 ذ9121 وصيو  92 83

ُثثثرش لبثثثة  2811 ذ9121مار   21 82

 ألرصسية

م رعثثة بمثثا ليبثثا مثث  صخثثا ةشثثئر 

ةأرض ةبيثثثثثثثر ةةثثثثثثث  ةمصثثثثثثث  

 صبابت -ةمئر، سيا

 

ُثثثثثرش وثثثثثرف  11 ذ9121مار   91 81

 البلد

لحمثثثثداى بثثثث  إ الثثثثة  صبابت -عابية

سثثثثثالم بثثثثث  ةمثثثثثية 

 الحبست

سثثثثثبم مثثثثث  بيثثثثث   23سثثثثثبمي  ةى  ُرش لبة 211 ذ9111ما و  9 88

 صبابت -حي 

 

ُثثثثثرش لبثثثثثة  281 ذ9111سب مبر  1 83

 ألرصسية

  صبابت -م رعة

ُثثثثثثثثثثثثثثثثرش  81 - ذ9119لبرا ر  3 81

لبثثثثة وثثثثرف 

 المةسلمي 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثرش  31 -

وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرف 

 حابا علو  م  بي  -

 صبابت -باُت البي  -
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 المةسلمي 

  صبابت -غالة ُرش لبة 31 ذ9119أبر ا  29 31

  صبابت -صخ   لرةض 8 ُرش لبة 811 ذ9112 وليو  22 39

  ةيار م  إُالة -ع ر   صخلة ُرش لبة 931 ذ9112سب مبر  98 32

ُثثثثثرش لبثثثثثة  981 ذ9118سب مبر  2 38

 لرصسية

  صبابت -عابية بستيبا

ةمصثثثب  ةةبثثث  مثثثاا أةبثثثر بب ثثثر   ُرش لبة 282 ذ9118د سمبر 28 33

 صبابت -ةصخيل  ةأشئار 

 

صخثثثثثث   لثثثثثثرةض ة لثثثثثثص أ ثثثثثثر  3 ُرش لبة 211 ذ9113ما و  99 32

 صبابت -مار

 

  ةيار م  إُالة –صخلة لرض  ُرش لبة 28 ذ9113 وليو  21 31

ُثثثثثثثثرش لبثثثثثثثثة 81 ذ9181 نا ر  21 38

 ألرصسية

غلبثثثثثثثثثة غثثثثثثثثثرب ب ثثثثثثثثثر ب رُبثثثثثثثثثا 

 -ةسثثثواُيبا ةشثثثرببا مثثث  أ ثثثر مثثثار

 صبابت

 

 -صخثثثثثثثث   مبسثثثثثثثثلت ةبثثثثثثثثودع  3 ُرش لبة 211 ذ9189 وصي   91 33

 ةيار م  إُالة

 

ةيثثثار  -صخلثثثة مبسثثثلت ةبثثثودع  91   سعيد  298 ذ9189أك وبر  91 31

 م  إُالة

إ الثثثثثثة لحمثثثثثثد بثثثثثث  

سثثثثثثالم بثثثثثث  سثثثثثثعيد 

 الصواعت

  صبابت -  ُ عوابت   سعيد  811 ذ9182سب مبر  1 21

   9881 ذ9188 وصي   98 29

 سعيد 

مثثثثاا ةمثثثثا بثثثث  مثثثث  صخثثثثا ةوثثثثرذ 

 11ةمفاسثثثثثثثثثا ةأرض ةشثثثثثثثثثئر ة

 صبابت -أ ر مار

 

  صبابت -صصي  م  ب ر   عةماصت 311 ذ9182أغس ة 1 22

   9111 ذ9182د سمبر  23 28

 عةماصت

  صبابت -م رعة

  صبابت –م رعة    عةماصت 821 ذ9188 نا ر  93 23

   8211 ذ9188 ولي   21 22

 عةماصت

  صبابت -بي 

   2111 ذ9188 ولية 28 21

 عةماصت

إ الثثثثثثة لحمثثثثثثد بثثثثثث   صبابت -ماا بماب 

سثثثثالم بثثثث  عبثثثثد   

 السنيد 

  صبابت -أرض ةما ببا م  صخا   عةماصت 182 ذ9188أك وبر  21 28

   8111 ذ9188د سمبر  2 23

 عةماصت

 121بيثثث  بثثثالمواد ال اب ثثث  مسثثثا    

 صبابت -ُدما، م  األرض

 

م رعثثثثثثثثثثثة بنخيلبثثثثثثثثثثثا ةسثثثثثثثثثثثثتيبا    2311 ذ9183 ولي   28 21

ةوثثثرمبا باسثثثث  نار صخل ثثثثاى بثثثثودح 
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 صبابت -صببا عةماصت

صخلثثثة ُرسثثثثت ةصخلثثثثة مبسثثثثلت ةمثثثثا    عةماصت 911 ذ9181سب مبر  2 11

 صبابت -لبما م  إ راذ ةستت

بيثث   ةثثر مثث  جمعثث  

إلثثثثثثثا محمثثثثثثثد بثثثثثثث  

 مثثثثثثود بثثثثثث  سثثثثثثالم 

 الحيماصت

م رعثثثة بفيثثثر مثثثار بئميثثث  صخلبثثثا    عةماصت 911 ذ9131لبرا ر  8 19

 صبابت -ةأرعبا

 

  صبابت -ماا أةبر   عةماصت 911 ذ9131مار   92 12

  صبابت -رموذ ُرش لبة 211 ذ9131صولمبر  21 18

بيثثثثثث  مثثثثثث  ال ثثثثثثي  ةاألسثثثثثثمن      عةماصت 111 ذ9139ما و  92 13

× 31: مسثثثثثثثثثثثثثثثثا    بثثثثثثثثثثثثثثثثاألرض

 صبابت-قراعا،  221=98

 

 -بيثثثثثث  مثثثثثث  السثثثثثثعف ةالئثثثثثثةةح   عةماصت 911 ذ9139ما و  98 12

 صبابت

 

   9111 ذ9132أك وبر  91 11

 عةماصت

  ةيار م  إُالة –أرب    ار مار 

 -موعثثثثثث  صخلثثثثثثة بعاعثثثثثثد الفلثثثثثثثل   عةماصت 11 ذ9138 نا ر  22 18

 صبابت

 

سثثثثالم  إ الثثثثة لولثثثثد  صبابت -عابية   عةماصت 911 ذ9138لبرا ر  1 13

بثثث   ثثثاصت بثثث  المثثثر 

 ب   مد الدغي ت

  صبابت -رذ   عةماصت 311 ذ9133مار   21 11

   9811 ذ9131 وصي   9 81

 عةماصت

 -أرض ةمثثثثثثا عليبثثثثثثا مثثثثثث  مبثثثثثثاصت

 صبابت

 

   3111 .ذ9131 ولي   8 89

 عةماصت

 -مثثثثثثاا ب ثثثثثثرب  ةصخلثثثثثث  ةمفاسثثثثثثل 

 صبابت

 

  صبابت -أرض   عةماصت 211 ذ9111 ولي   91 82

 -جلبثثثثة ببثثثثا أربثثثث  صخثثثث   بسثثثثتيبا   عةماصت 211 ذ23/99/9111 88

 صبابت

 

   9211 ذ9119لبرا ر  3 83

 عةماصت

جلبثثثثثة ببثثثثثا أربثثثثث  صخثثثثث   بثثثثثدةى 

 صبابت -مار

 

   9111 ذ9113مار   21 82

 عةماصت

  صبابت -عتار

  صبابت -ةصابة   عةماصت 921 ذ9113أغس ة23 81

   1211 ذ9112أبر ا  93 88

 عةماصت

ةيثثثار مثثث   -دكثثثاصي  بثثثالمواد ال اب ثثثة

 إُالة
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   9111 ذ9111 وصي   92 83

 عةماصت

  صبابت -من ا

   3111 ذ9113لبرا ر  91 81

 عةماصت

عابيثثثثثثثثثثثة بب ر ثثثثثثثثثثثا ةأشثثثثثثثثثثثئار ا 

 صبابت -ةجدراصبا

 

   9211 ذ9111صولمبر  28 31

 عةماصت

 -عثثثثثثثثثا ية ب رُبثثثثثثثثثا ةسثثثثثثثثثواُيبا

 صبابت

 

   9111 ذ2119مار   23 39

 عةماصت

  صبابت -من ا

  صبابت -ُ عة أرض لبار   عةماصت 811 ذ2198سب مبر 28 32

 صثثث  سئار ثثثة ب ثثثركة سووثثثية  غير مةحدد ذ2192ما و  99 38

مثثثثثثثث  رةثثثثثثثث  العمثثثثثثثثاا ةكالثثثثثثثثة 

 صبابت -م علتاسبا التاصوصية

 

 

 

 :ُمرتبة ًجائيا،  قائمة بأسمال القبائ  المذ ورة بالوثائق مح  الاراسة

 اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ

 التر نت 19 السيابت  19 الخصيبت  89 اإسماعيلت 9

 اليلباصت 12 السيفت  12 الخبور   82 األمو  2

 ا  مود  8
(100)

 اليند  18 ال امست  18 الخليلت 88 

 اللميت 13 ال ا عت  13 الخميست  83 البحر   3

 المبيحست 12 ال بلت  12 الخنئر   82 البراشد   2

 المحرمت 11 ال ئبت  11 الداةد   81 البرةاصت  1

 المد وشت 18 ال حيمت  18 الدر عت  88 الب ر   8

 المر وصت 13 ال ير   13 الدغي ت  83 الب اشت  3

 المحرةُت 11 ال يير   11 الد وكت  81 البير   1

 الم رةعت 911 ال ييلت  81 الراجحت  31 البلوشت  91

 المسرةر  919 ال تصت  89 الراسبت  39 الببلو   99

 المسعود  912 ال ماةت  82 الرشد   32 بو ربي   92

 المسير  918 الصبا ت  88 الرمحت  38 البوسعيد   98

 الم ا خت 913 الصلبمت  83 الرةا ت  33 البوُر    93

 المبر  912 الصواعت  82 الر امت  32  بنت كلي  92

 المعد  911 الصوالت  81 ال ر تت  31  ال وبت 91

 المعمر  918 ال وُت  88 ال ُار  38 الئابر  98

 المعولت 913 العامر   83 ال كواصت  33 الئعفر ا  93

 المفير  911 العباد   81 ال  يمت  31 الئفيلت  91

 المفرجت 991 العبر   31 الساعد   21 الئببمت  21

 الملت  999 العئمت  39 السالمت  29 الحار ت  29

 المنةر  992 العفيلت  32 الس مت  22 الحبست  22

 المنحت 998 العلو   38 السرجاصت  28 الح رةشت  28

 المبد  993 العولت  33 السعود   23 الحئر   23

 الميا ت 992 العو ست  32 السعيد   22 الحراوت  22

                                                             
100
 ا عبد   : سلع كاص  مةن  رة عند الحبارمة م ا(  ا)ةويفة . ال رُية جنوب  ة ا سنية المة   -التبيلة الحاكمة لو  ة جع ى بنت بو علت:  ا  مودة  

 [.2. ]ال ي    ا جابر ب  بدر  ة ا علت ب  علت ب  عمر
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 الناور  991 الف يست  31 السليماصت  21 الحربت  21

 النبباصت 998 الفنامت  38 السليمت  28 الحسنت  28

 الندابت  993 الفي صت  33 سمي   23 الحبرمت  23

 النعةماصت 991 الفارست  31 السنيد   21 الحيماصت  21

 النباش 921 الفبد  11 السوحت 11 الخرةوت  81

 

92

9 

92 الب لت  923 النوللت

8 

 الي  د  981 البو  ا

92

2 

92 البميمت 922 الباشمت 

3 

   الو يبت

92

8 

92 البنابت 921 البة لت

1 

   اليحمد 

 

قكثثثر  مئموعثثثة مثثث  ةمثثث   ثثثم الئثثثداةا السثثثابتة  -محثثثا الدراسثثثة  –أغلثثث  الو ثثثابا : التحليةةة  العلمةةةي للجةةةااو  السةةةابقة والوثةةةائق

اب الو ثثثابا ة  حرلثثثت العتثثثود بثثثةكر إمثثثا د ثثثوى أذ ةوثثثية  ةلثثثم  بثثث م كة  ثثث: البيثثث  ب صثثث  غالبثثثا، عبثثثارة عثثث مةصثثثوغا  إص ثثثار سصثثثرف 

مسثثثا ا  المبيعثثثا  ال حد ثثثد الثثثثدُيا بثثثالم ر ة  باألُثثثداذ ة  بالثثثثةراح لثثثت أغلثثث  الو ثثثثابا  غيثثثر أصثثث  ةجثثثثد  ة ثثثابا مةحثثثددة سحد ثثثثدا، 

قراعثثثثا،  (221= 98× 31)دُيتثثثثا، بو ثثثثدة ُيثثثثثا  الثثثثةراح 
(101)

ثثثثدد  مسثثثثثا ا  المبيثثثث  بثثثثالم ركثثثثثة  ة لع  ة
(102)

ثثثثثدد  نثثثثثا  مثثثثا  ة    ة

مسثثثثا  با بالتثثثثدذ
(103)

  ةكثثثثةلع لثثثثم  ةحثثثثدد ةوثثثثفا، للنخيثثثثا ة  األشثثثثئار ة  أعمثثثثار م  ةلثثثثم  ةنثثثثو  عنثثثثد بيثثثثوح البيثثثثو  علثثثثا أى البيثثثث  

مةتامثثثة عليبثثثا إ  لثثثت ة يتثثثة ةا ثثثدةاشثثث ما علثثثا المبنثثثا ةاألرض ال
(104)

 يثثثص قكثثثر أى بيثثث    ةلثثثت ة يت ثثثي  أةثثثر   لصثثثا بينبمثثثام 

  ثثثث ما علثثثثا األرض المةتامثثثثة عليبثثثثا البيثثثث   
(105)

تثثثثاذ عليبثثثث ا  ةأى الثثثثدةكاى بثثثثدةى األرض المة
(106)

  ةستثثثثدذ قكثثثثر اسثثثثم البثثثثاب  كثثثثام ، 

كثثثر لفثثظ  ةإُثثرار  ةال ثثخ  الثثثة  أُثثر     ةمثثث   ثثم قكثثثر مةباشثثرة اسثثثم المة ثث ر  كثثام ،  ةمثثث  قلثثع لتثثثد سثثبا قكثثثر "البيثث "عنثثثد    ثثم قة

غم اسثثم المة ثث ر  علثثا "ُثثد بعثث "مثث  أصثث  ُثثد سثثبت  بالفعثثا  اسثثم البثثاب  علثثا الثثرة
(107)

ستثثدذ كثثةلع اسثثم المة ثث ر  علثثا البابعثثة  ة
(108)

  

   ثثثم أعتثثث  قلثثثع "بعثثث "بثثثةكر ال ثثثار   ةالفعثثثا   م المة ثثث ر  علثثثا اسثثثم البثثثاب   ةسثثثبتستثثثدذ كثثثةلع اسثثث  ة"أصبمثثثا اسفتثثثا"ةسثثثبت  بالفعثثثا 

المبيثثث  سفصثثثي ، ةوثثثفا، ماصعثثثا، للئبالثثثة لثثثد، المة بثثثا عي  ةالياسثثث  ةال ثثثبود ال ثثثترةوثثثف 
(109)

كثثثر مثثثرة ة يثثثدة بالو ثثثابا    إ  أصثثث  ُثثثد قة

ثثثبرة أل ثثثد المة بثثثا عي    ثثثو "عبثثثد  "رغثثثم أى اسثثثم  " العبثثثد" اسثثم ال ة
(110)

بصثثثيفة شثثثبادة التثثثابم علثثثا محيمثثثة بركثثثار ة يتثثثة   ةبثثثدأ  

                                                             
 .13  12الو يت اى   101
 .32  82  82الو ابا   102
 .23الو يتة   103
 .23لو يتة ا  104
 .23الو يتة   105
 .89الو يتة   106
 .23الو يتة   107
 .22الو يتة   108
109

 .32الو يتة   
 .31الو يتة   110
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   ثثة مثثنبم ببيثثث  صصثثيببم ة تبثثم ألةثثثيبم ةاُ سثثموا اآلبثثار  ةبعثثثد اص بثثار التسثثمة أُثثثر   ب صثث  شثثبد أى حرلثثثت العتثثد  بثثرةا لد ثثث 
(111)

  

..."  ثثثبد الواُثثثف علثثثا  ثثثةا أصبثثثم  بثثثرةا لثثثد نا بمحيمثثثة بركثثثار كثثثا مثثث " تبصثثثيفة مةخ لفثثثة ة ثثث ة يتثثثة ةبثثثدأ 
(112)

ة يتثثثة سوجثثثد   ة

ليبثثا رجثثا أصثث  اشثث ر، مثث  امثثرأة ر  أُثث ة يثثدة
(113)

ع ثثاد أى أ ثثا سلثثع المنثثاحا    عنثثيبم إ      ثثةا مثث  األةثثة لثثت ا ع بثثار أصثث  مثث  المة

للثثثم معرلثثثة الحبثثثور بال ثثثتر المبيثثث  ةسحد ثثثد   ة   عنثثثيبم مة لتثثثا، معرلثثثة مثثث   ثثثم ةثثثارق ص ثثثاق بلثثثدسبم أة ُثثثر  بم كمثثثا سثثثبا قكثثثر   

رةا اسثثثم بلثثثدسبم المةنعتثثثد ببثثثا مةحالاثثثة أة أ  دةلثثثة إ  لثثثت الو ثثثابا الحد  ثثثة صسثثثبيا،    ثثثا أصبثثثم لثثثم  ثثثةك   ثثثةكرةا مثثث  ، أصبثثثم سثثثابعي  أل

ممثثثا وثثثع  معرلثثثة ةسحد ثثثد سلثثثع التر ثثثةالعتثثثدم 
(114)

ى المن ثثثا التبلثثثت  ثثثو سثثثيد الموُثثثف   الدةلثثثة كييثثثاى سياسثثثت  ةبعثثثد إم  يثثثص 

سصثثميم صمثثاقق ل حر ثثر سلثثع الو ثثابا سثثم قكثثر سلثثع ال فاوثثيا لثثت سرة سثث با  ةبثثالرغم مثث  قلثثع صئثثد أى ة ثثابا قصئبثثار ة ثثابا مةنامثثة 

عثثثد ةصيصثثثا، ل لثثثع ال صثثثرلا  بثثثا ةمةحثثثدد لبثثثا مي ثثث  ةشثثثخ  ةمةنمتثثثة  ةمةحثثثدد عناوثثثر ا بدُثثثة كبيثثثرة  ةمةحثثثررة علثثثا صمثثثوقق مة

مثثثاى سلثثثع النمثثاقق ةسلثثثع الدُثثثة بثثا ةجثثثد  ةليثث  لثثثت منثثثاحا مةحثثددة كمثثثا لثثثت  ثثثرح ةصيصثثثا، لثثةلع  ةلثثثم سعثثدذ عة بعينثث  حبتثثثا، لتثثاصوى شة

ثثثل  د  يثثثوى لبثثثا ة الدةلثثثة لثثثت سلثثثع المنثثثاحا بعينبثثثا  ةةجثثثود ة  ثثثة  يثثثامسثثثت  ةم ثثثرح ةبركثثثار ةجعثثث ى  ربمثثثا  عثثثود قلثثثع لوجثثثود سة

يمثثثا، قاسيثثثا، كئعثثث ى  ة
(115)

  ةعنثثثد ستنثثثي  الصثثثيفة لثثثت صمثثثاقق رسثثثمية بثثثدأ الياسثثث   بثثث  عنواصثثثا، للو ثثثابا  ةوعثثث  لثثثت بثثثدا  با بصثثثيفة 

ثثثنام لثثثد، " "عتثثثد بيثثث "  أة بصثثثيفة "كاسثثث  العثثثداسثثثند بيثثث  ةسملثثثع أمثثثواا غيثثثر منتولثثثة مة
(116)

المثثثةكور بالو ثثثابا  ثثثو    ةال ثثثار  

ال ثثثار   البئثثثر  ك ثثثار   أساسثثثت   ثثثم بعثثثد قلثثثع أة بثثث  ال ثثثار   البئثثثر  مثثث  مثثثا  والتثثث  بثثثالمي د   كمثثثا  ة  ثثثظ أصثثث  ُثثثد  يثثثوى أ ثثثد 

ى البابعثثثاى مثثث  الع تثثثار لثثثت قصئبثثثارحرلثثثت العتثثثد ع يثثثا أة مثثثولام  يثثثص كثثثا
(117)

رةاج   ةكثثثاى المة ثثث ر  مثثثولا للثثث
(118)

ة أعئمثثثت   أ

مثثثثاصت م ثثثثا ا لباصيثثثثاىغيثثثثر عة
(119)

مثثثثاى ةقصئبثثثثار  ة   م ة ثثثثةا دليثثثثا ُثثثثو  علثثثثا أصثثثث  كثثثثاى لبثثثثل ر األُثثثثواذ الحثثثثا لثثثثت ال ملثثثثع لثثثثت عة

ثثثثرف  منثثث  قلثثثع  ةة ثثثثابا بمنثثثث  "قصئبثثثار بثثثثدأ  بصثثثيفة  غباعثثثة لثثثت قلثثثثع  ةالئميثثث  مة تبثثثثا قلثثثعم لعثثثدذ ةجثثثثود   ُثثثاصوى ة  عة

"سعثثثثالا
(120)

"الحمثثثثد هلل ة ثثثثد "  أة بصثثثثيفة 
(121)

ال ثثثثت غالبثثثثا، مثثثثا سبثثثثدأ بالبسثثثثملة  ةة ثثثثابا قصئبثثثثار سثثثثم    بعيثثثثة الو ثثثثابا العةماصيثثثثة

م  يثثثص ةعثثث  ُاصوصثثثا، لدةلثثثة قصئبثثثار صثثث  "الحثثثا ال ابثثث "ستسثثيمبا لتسثثثمي  األةا م بثثثوح بثثث  وثثثيفة ةا ثثثدة مةحثثثددة مسثثثبوُة بصثثيفة 

ال صثثثرلا  علثثثا علثثثا أى العتثثثود   سةتبثثثا إ  ب حر ر ثثثا علثثثا  ثثثةا النمثثثوقق ةلثثثت المي ثثث   ثثثةا المةحثثثدد بعينثثث   ةإقا سثثثم سحر ثثثر سلثثثع 

                                                             
 .22الو يتة   111
 .22الو يتة   112
 .22الو يتة   113
 .98  92الو يتة   114
 .21  23الو يتة   115
 .11  21  23  28الو ابا   116
 .3  3الو يت اى   117
 .29الو يتة   118
 .23الو يتة   119
120

 .91  3الو يتة   
 .92الو يتة   121
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يومثثة بمةعاُبثثة حرلثثت العتثثد أشثثد العتثثاب  ةلثثم  ةحثثدد ما يثثة  ثثةا العتثثاب ة  شثثرةح  ة ثثدةد   ة ثثا ليثثا  غيثثر  ثثةا النمثثوقق ستثثوذ الحة

صثثوح مثث  العتثثود عتثثاب مةخ لثثف  لثثم  ةحثثدد قلثثع  ة ثثةا  ةع بثثر ةلثثا لثثت مناومثثة العدالثثةم ألصثث  سةثثر  سحد ثثد العتثثاب ال ثثد د  ثثةا أل ثثوار 

ؤ ثثثة الحة  يومثثثة  ةقلثثثع إحثثث ق  ثثثد ا لثثثت سوُيثثث  العتوبثثثة غيثثثر المةحثثثددة سلثثثع  ةبعثثثد عمثثثا النمثثثاقق سلثثثع ةستنينبثثثا سثثثم ةعثثث  حوابثثث  ةرة

خ لفثثثة كبثثثرةرة ل سثثثئيا سلثثثع العتثثثودسمفثثثا  قا  ُثثثيم مة 
(122)

   ثثثم بثثثدأ  سابثثثر البصثثثما  ةاع ماد ثثثا لثثثت  الثثثة عثثثدذ معرلثثثة التثثثرارة 

الي ابثثثة مثثث  حرلثثثت العتثثثد أة ال ثثثبودة
(123)

سثثثم سحد ثثثد عثثثدد  ةصوعثثث  سحد ثثثدا، دُيتثثثا،  ةإى كثثثاى كثثثام ، أذ " الثثث م "لتيمثثثة   ةعنثثثد قكثثثر ا

ملثثثة عنثثثدما كاصثثث  ُرشثثثا، مثثث  الفبثثثة أ بثثث  الياسثثث  أصبثثثا وثثثرف " جثثث ر منثثث  عاجثثثا ةاآلةثثثر  جثثثا  ةا  ثثثراقا، مثثث  سفييثثثر م تثثثاا العة

"المةسثثثلمي 
(124)

"وثثثرف البلثثثد"  أة 
(125)

أبثثثرأ قمثثثة المة ثثث ر  بثثثةلع ة   ةلثثثت  الثثثة ُثثثبي الثثث م  أ بثثث  أى البثثثاب  ُثثثبي الثثث م  ةأُثثثر  

اع ثثثراف األذ ب صبثثثا لثثثم  بثثثا لبثثثا  ثثثا ة  دعثثثو، لثثثت  ثثثةا المثثثاا بثثث ُرار ةاع ثثثراف منبثثثا كثثثت    خفثثثا منثثث   ةأة بثثث 
(126)

  غيثثثر أصثثث  

 ثثثابا لثثثم  ةثثثةكر ببثثثا الثثث م  مةحثثثددا، ةجثثثد  ة
(127)

ثثثور ا،  أ  صتثثثا الملييثثثة بثثثدةى بيثثث   تيتثثثت   م ربمثثثا كثثثاى قلثثثع بسثثثب  أى البيثثث  كثثثاى وة

ةاوثثثثة لثثثثت الو ثثثثابا ال ثثثثت ببثثثثا  باألرُثثثثاذ أة بثثثثاأل رف أة بثثثثا  ني  معثثثثا،م منعثثثثا، أل  س عثثثث  ك اب ثثثث ةعنثثثثد قكثثثثر الثثثث م  سثثثثم سحر ثثثثر  

إُالثثة
(128)

كثثر الثث م  ب ر تثثة غر بثثة شثثثي ا، مثثام  يثثص قكر ثث أ  ألثثثف  (سثثب  ع ثثر مابثثة  )ا بالصثثيفة ال اليثثة   ةببثثة  الو يتثثة أ بثثا، قة

 ماصيثثة ع ثثر ُرشثثثا، "م  يثثص قكثثر الثث م  كال ثثالت ة أةثثر، لثثم سة بثث  لثثثت بثثاُت الو ثثاباةسثثبعمابة ر ثثا ،  ةكثثةلع اسثث عما الياسثث  حر تثث

ُرشثثثا،  (9293)أ  " لبثثثة ةا ن ثثثت ع ثثثرة مابثثثة ُثثثرش
(129)

  رجعثثثة   ةبيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالحثثثوق ةالمنثثث  ةالبثثث   ثثثو بيثثث  صبثثثابت 

[38]ليثثث  
(130)

  ة ة  ثثثظ أصثثث  عنثثثد قكثثثر بيثثث  م رعثثثة  ة بثثث  بالو يتثثثة أصبثثثا س ثثث ما علثثثا ر بثثثا ةسثثثتيبا أذ    ةكثثثةلع حةرُبثثثا ة ثثثدةد ا 

ثثثدة مةحثثثددة مثثث  الثثث م  ُثثثد  ةمسثثثاليبا  ةلثثثت  الثثثة اإُالثثثة   سثثثلم البثثثاب  المبلثثث  المة فثثثا عليثثث   ة ثثثةكر أصثثث  ُببثثث   ثثثم  ةتيلثثث  المة ثثث ر  مة

أة ع ثثثر سثثثنوا  أة أك ثثثر مثثث  قلثثثع أة أُثثثا  مةحثثثددة سحد ثثثدا، دُيتثثثا، بثثثاليوذ ةال ثثثبر ةالسثثثنة مثثث  بدا ثثثة سحر ثثثر سيثثثوى ةمثثثة أة سثثثب  

ثثدة  علثثا أ   ةفيثثر لثثت العثثي  شثثي ا،   ثثا إقا سثثم صتثثي  (ل ثثرة اإُالثثة)العتثثد  ةمثث   ثثم  سثث فيد المة ثث ر  مثث  ال ثثتر المبيثث  حثثواا  ثثة  المة

  ةإقا لثثم  ثث م سثثداد المبلثث  المثثدلوح  يثثوى للمة ثث ر  الحثثا اليامثثا لثثت امثث    ال ثثتر البيثث   رجثث  المبيثث  لصثثا ب  كمثثا اسثث لم  سمامثثا، 

المبيثث  ة ثثدةا لثثت  وقسثث   أمثثا إقا سثثدد البثثاب  المبلثث  المتبثثوض ُبثثا اص بثثار ل ثثرة اإُالثثة  ثث م صتثثي البيثث  ة رجثث  ال ثثتر المبيثث  لثثت 

ة عثثثاج ،  مثثثا الو يثثثدساى الل ثثثاى دلثثث  ليبمثثثا المة  ةسوجثثثد ة يت ثثثاى  ثثثوقة البثثثاب      ةاألةثثثر،مبلفثثثا،  جثثث ، لمثثثرةر عثثثاذ تةبتثثث  ثثث ر اى مبلفثثثا
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شثثثبراى مثثث  سثثثار   ال حر ثثثر
(131)

ُثثثرار  با سثثث  ذ ب ثثثبادة شثثثبود بثثثنفة ةرُثثثة البيثثث   إلمبلثثث  المة بتثثثت ةسسثثثليم  للبثثثاب  ة   ثثثم سثثثم دلثثث  ا

سثثث ة أشثثثبرد  بف ثثثرة قمنيثثثة ُثثثد سيثثثوى ةسحر ثثثر الو يتثثثة ةسو يتبثثثا أة مةراجع بثثثا  ثثث م لثثثت صفثثثة اليثثثوذ أة بعثثث
(132)

  ةمثثث  س ثثثور الدةلثثثة 

(ذ9111)العةماصيثثة اة ب ثث   ةو ثثثا  حرلثثت العتثثثد ةال ثثبود لثثثت الو ثثابا منثثثة عثثاذ 
(133)

  ةلثثثو ظ أى جميثث  ة ثثثابا البيثث  سمثثث  بثثي  ألثثثراد 

مثثاصيي  أذ مثثوالت أذ  مثث  صفثثة البلثثد  ةلثثم  تثث  البا ثثص علثثا ة يتثثة بيثث  سمثث  بثثي  بثثاب  ةمة ثث ر  مثث  بلثثدسي  مةخ لف ثثي  سثثوار أكثثاصوا عة

جثثثرار سصثثثرلا   يثثثوى أ ثثثد حرليبثثثا مثثث  إبثثثوا قلثثثع المةئ مثثث  ةعثثثم اس سثثثاغ بم عة تثثثار أذ أجاصثثث  م ثثثا البنثثثود  ةمثثث  الواعثثث  عثثثدذ ُ

كثثثر ليبمثثثا أى البثثثاب  مثثث  وثثثور ة يت ثثثي  من تثثثة أةثثثر،  ةلثثثم  ابثثثر قلثثثع إ  لثثثت قة
(134)

    بثثث  أى  ثثثةاى ي  الثثثو يت ي  ةباسثثث ترار  ثثثاس

ى مثثث  أوثثثا البلثثثدة المةنعتثثثد ببمثثثا العتثثثداى  أ  أى جثثثةةر ما مثثث  صفثثثة بلثثثد المة ثثث ر اى  كمثثثا البابعثثثاى ُثثثد ةر ثثثا المبيعثثثاى عثثث  مور ثثثا

ميثثث ة ليثثثا م رعثثثة أة ُ عثثثة أرض بيثثثا بلثثثدة أة ُر ثثثة   عارلثثث  النثثثا  لثثثت سلثثثع المنثثثاحا ة ع ثثثادةى  مثثثاصيوى إحثثث ق أسثثثمار مة اع ثثثاد العة

: تال ثثت غ ثث  سلثثع الف ثثرة ال منيثثة  ثث لمةسثث خدمة لثثت الو ثثاباةالعةمثث   اعليثث  مثث  مثثرةر األ ثثاذ مثث  ك ثثرة سرد ثثد ا ةسثثداةلبا بيثثنبم  

مثثثثثاصت  ةكثثثثثاى أةا ظبثثثثثور للر ثثثثثاا السثثثثثعيد  بالو يتثثثثثة  أك ثثثثثوبر  91) ب ثثثثثار  ( 31)التثثثثثرش لبثثثثثة  الر ثثثثثاا السثثثثثعيد  ةالر ثثثثثاا العة

مثثثثثاصت بالو يتثثثثثة (ذ9189 شثثثثثا دا، ةاة لثثثثثف عثثثثثدد ال ثثثثثبود  لنئثثثثثد   (ذ9182أغسثثثثث ة  1)ب ثثثثثار   ( 22)  ةأةا ظبثثثثثور للر ثثثثثاا العة

بمثثثا  يثثثوى الياسثثث  ةا ثثثدا، لتثثث  أة ا نثثثاى  ةةوثثثا عثثثدد م لسثثث  شثثثبود ب  ثثثد، الو ثثثابا  ةُثثثد  يوصثثثوا رجثثثا ، أة رجثثثا ، ةصسثثثار،  ة رة

كاسبثثثا، ةشثثثا دا، لثثثت  ٍى ةا ثثثد
(135)

  ةُثثثد  يثثثوى الياسثثث   ثثثو صفسثثث  البثثثاب 
(136)

  ةكثثثاى مثثث  المةس حسثثث  أى  يثثثوى ال ثثثا د أ ثثثد أُربثثثار 

علثثا العتثثدشثثبد ةالثثد البابعثثة ةوثثدق علثثا صئثثد أصثث  ُثثد  ، المة عاُثثد   ةاوثثة البثثاب   لمثث 
(137)

  ةسثثم البيثث  لثثت غالثث  الو ثثابا بحبثثور 

حرلثثثت العتثثثد أة ةكيلبمثثثا أة الووثثثت
(138)

ةلثثثد ةسثثث  بنثثثا  )  ةمثثث  المةميثثث  أى  يثثثوى البثثثاب  ةا ثثثدا، أة أك ثثثر    ثثثا أى البثثثابعي  كثثثاصوا 

(ةأمبثثثم
(139)

 يوصثثثوا رجثثثا ، أة صسثثثار،  ةمثثث  المةميثثث  أى  ة مثثثوا ال صثثثرف باألوثثثالة ُثثثد  يثثثوى ةا ثثثدا، أة أك ثثثر  ةُثثثد   ةكثثثةلع المة ثثث ر  

عثثثث  أصفسثثثثبم أة بالنيابثثثثة أة الوكالثثثثة عثثثث  أوثثثثحاب الحثثثثا ا ةوثثثث ر  ةبعثثثثد أى كثثثثاى العتثثثثد    وجثثثثد لثثثث  إ  أوثثثث ، ةا ثثثثدا، لتثثثث  بيثثثثد 

ُثثثثد  عتثثثث  العتثثثثد اجثثثثة  ةالمة ثثثث ر   وثثثثار  نثثثثا  أوثثثثا للمة ثثثث ر  ةأوثثثثا  ةثثثثودح بالمحيمثثثثة أة كاسثثثث  العثثثثدا للرجثثثثوح لثثثث  عنثثثثد الح

مةباشثثثرة أة بعثثثد مثثثرةر قمنثثثا، مثثثا بيثثث   ةثثثر لثثثنفة المبيثثث  السثثثابا قكثثثر  أة إ الثثثة صفثثثة المبيثثث  ل ثثثخ   ةثثثر  ة ثثث م  ثثثةا ال صثثثرف أة 
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قا  لثثت صفثثة الورُثثة لثثت باحنبثثا إى كثثاى ليبثثا لثثراغ لثثت ق لبثثا أة لثثت ظبر ثثا  ةلثثت  الثثة الي ابثثة لثثت ظبثثر الورُثثة  ثث م ال وعثثي  أى 

مةكور لت باح  الورُة صرف األولتال 
(140)

. 

   وجثثثد لثثثت أغلثثث  الو ثثثابا مثثثا  ة ثثثير إلثثثا أ  سسثثثئيا لبثثثة  الو ثثثابا لثثثت سثثثئ   أة دلثثثاسرم ةقلثثثع لعثثثدذ : تسةةةجي  وتوثيةةةق الوثةةةائق

مثثاصيي  لثثثت قلثثع الوُثثث  بمسثث لة ال سثثثئيا سلثثع  لالو يتثثثة األوثثا ساثثا مثثث  ال ثثخ  الثثثة  اشثث ر، أة أة يلثثث  لثث   ة  سوجثثثد  ا  مثثاذ العة

ال ثثثرف أة األحثثثراف األةثثثر، أ  أوثثثوا أة صةسثثث  صاثثثرا، لتلثثثة المثثثواد ال قمثثثة للي ابثثثة مثثث  ةرق ةأ بثثثار ةأُثثث ذ  ةُلثثثة عثثثدد لثثثد، 

لر     النسثثث  لثثثت قلثثثع الوُثثث    ثثثم مثثث  ق ثثثادة عثثثدد الم علمثثثي  ةةجثثثود    حباعثثثة ةةجثثثود ملسسثثثا  المة علمثثثي  باإعثثثالة لعثثثدذ سثثثو  

ةمثثث  فثثثاظ الئبثثثة المصثثثدرة ا   فثثثاظ بنسثثث  مثثث  العتثثثود للرجثثثوح إليبثثثا عنثثثد الحاجثثثة  ُابمثثثة علثثثا ك ابثثثة سلثثثع العتثثثود أوثثثب   لثثث ذ ا  

مي وبثثثة لثثثت قصئبثثثار لثثثت ال رة سثثثة أصبثثثا مةسثثثئلة لثثثت ال رة سثثثة بتثثثوة التثثثاصوى الموعثثثوح مسثثثبتا، ةأى أ  عتثثثد   ة يتثثثة قلثثثع قكثثثر لثثثت 

عثثثد ةصيصثثثا، ل سثثثئيا العتثثثو د ةع ثثثد بثثث  إ  مثثث  ةثثث ا النمثثثوقق المعثثثد لثثثةلع ةلثثثت ميثثثاى مة
(141)

  غيثثثر أصثثث  صسثثث  السثثثئا  سثثثم شثثثخ  

ةكثثث ى  ثثةا الئنثثراا مةخلثثثد  إق كثثاى مثثث  األسثثلم أى  صثثدر ُثثثاصوى سسثثئيا العتثثثود  (سثثرلو د ةلثثثيم م يثثو )محثثدد بعينثث  ة ثثثو الئينثثراا 

تيثثثد ب ثثثخ   بثثثا  يثثثوى متيثثثدا، باسثثثم السثثثئا أة الوظيفثثثة أة ميثثثاى ال سثثثئيا  ةكثثثةلع  كثثثر  ةجثثثد  ة ثثثابا ثثثةا بصثثثيفة عامثثثة غيثثثر مة قة

"سثثثثثم سسثثثثثئيا األرض"لفثثثثثظ  ليبثثثثثا
(142)

" ثثثثثةا الصثثثثثع  ابثثثثث "  أة 
(143)

"وثثثثثحي   ثثثثثةا"  أة 
(144)

"وثثثثثحي "  أة 
(145)

وثثثثثحي  "   أة

"قلثثثع
(146)

" ثثثةا الصثثثع  ابثثث "  أة 
(147)

"وثثثحي  بيثثثد "  أة 
(148)

رُثثثم "  ةسوجثثثد ة ثثثابا ةرد  ببثثثا أرُثثثاذ لثثثت ال رة سثثثة مثثثدةى ببثثثا 

"رُثثثثثم الصثثثثثفحة -رُثثثثثم الئلثثثثثد  -ال سثثثثثئيا 
(149)

"الثثثثثرُم الم سلسثثثثثا  ةالسثثثثثنة: محثثثثثررا سثثثثثئا  ثثثثثومت "  أة دةى بالو يتثثثثثة 
(150)

  أة 

..."مثثثث  وثثثثحيفة... دل ثثثر ... بمحيمثثثثةصتلثثث  بثثثثدل ر الصثثثثيو  "
(151)

..."وثثثفحة... وثثثثيو  رُثثثثم"  أة 
(152)

  ة ثثثثة  د لثثثثة علثثثثا أصبثثثثا 

حبتثثثا، لمثثثا سع يثثث  لنثثثا ة ثثثابا الدراسثثثة مثثث   دةصثث  لثثثت سثثثئا أة دل ثثثر مةخ صثثثرة أة كاملثثثة   صثثثدر   ةال سثثثئيا بالسثثثئ   ةالثثثدلاسر سثثثم  

(ذ9131)د    لثثثت عثثثاذ 
(153)

إ  لثثثت الو ثثثابا المدةصثثثة لثثثت مسثثثت  ةةاوثثثة م ثثثرح ةجعثثث ى بنثثثت بثثثو   ئثثثد لثثثم أى البا ثثثص   غيثثثر 
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علثثثتم ربمثثثا ألى سلثثثع األمثثثاك  المةحثثثددة كثثثاى لبثثثا إدارة مرك  ثثثة ةصاثثثاذ إدار  مةسثثث تام  يثثثص سثثثم سصثثثميم صمثثثوقق ل لثثثع ال صثثثرلا م 
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 منبم بةلع ةك ب  محمد ب  سالم ب  محمد الفبد  <را>اُرا -8

ذ/....3/9موالا ... ب ار    وذ  -3
(159)

 

 شبد  عليبم بةلع ةأصا سالم ب  محمد ب  سالم الفبد  بيد  -1

 شبد  عليبم بةلع ةأصا جمعة ب  عياد ب  مر وى الد واكت -91

[12](2)ص ر الو يتة
(160)

: 

  ُر عامر ب  حلحة ب  عبد أبسم   الر م  الر يم   -9

 ص  ُد باح لسالم ب  ةمية ب   مد التصابت الببلولت ماا العبر  الببلولت ب -2

(161)البالع -8
محمد ب  ةصي  ب  راشد ة و المسمت الحاجر م  ُر ة بب  

(162)
  ة و غربت 

                                                             
 .اسم الم رعة المةباعة: ساب  المناخ 154
 [33. ]بلدة وفيرة بو  ة سمابا بالمن تة الداةلية  ة ا بلدة قراعية باألسا :  صا  155
 .األوا: كةا باألوا  ةوح با 156
 [.1].ذ9181العملة الرسمية لسل نة عةماى ةُ  إجرار البحص  ةبدأ ال عاما بالر اا العةماصت منة عاذ :   عةماصت 157
 . با: كةا باألوا  ةوح با 158
159
 .كاس  الو يتة لم  ة ب  اليوذ ة  السنة  ة بدةا أص  أرج  م لي بي  ال م  بالبب   ةلينبا ةول  إلينا  يةا 
 .لو يتة مة بمنة عم  ك اب مخ وح ُد م مةفيع بحوقة وا بة ة  ا: مة  اة  160
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 الماا المسمت ال ماصية بئمي  ما لت  ةا المبي  ةبئمي   دةد  ة توُ  -3

ةحرُ  ةمسالي  بارب   ر ا  -2
[163]

 لبة ةسبعي   ر ة لبة ةما ة  ر ة 

 لبة بي  الت   ةُد بر   قمة المة  ر   ةا إلا البا    ةا م  -1

  م   ةا المبي  المةكور  نا ةكاى  ةا البي  م  عامر ب  حلحة  ةا لتبار -8

د   البالع محمد ب  ةصي   ةا ة صفاق ةوا ا  ب ار   صبار ال ل ا -3
(164)

 

 اآلةر م  شبور سنة  ماصت سني ل س  ع رة ليلة ةل  م  شبر ربي   -1

لف سنةأةسسعي  سنة ةما ة سنة ة -91
(165)

 ُاك ب  ةو  مع  العبد األ 

 هلل ع  ةجا محمد ب  عبد   ب  جمعة ب  عبيداى بيد  ةمما ةجدس  بخ   -99

ال ي  -92
(166)

  وسف ب  حال  بسم   الر م  الر يم اُر سعيد بو 

 سالم                                             -98

](8)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                                  -9

 أُر  شيخة بن  ب   مد الحئر ة أصبا ُد باع  لناور ب  ةاسم ب  سعيد الحئر  -2

 شميس  بن  رُ م  ةالد ا عامر ةم  ةالدسبامالبا الة  لبا ا با إليبا باإ -8

ةاسم م  الموع  المسما المتصورة م  ستت للل المن رب -3
(167)

 م  بد ة م  الة  لبا م  

(168)ح ح -2
 ةبيو  جمي  الياب  لبا م  ةالد ا ةةالدسبا م  قلع بئمي   دةد  ةا 

المبي  ةحرُ  ةسواُي  ةبما لت  ةا المبي  م  صخا ةورذ  -1
(169)

 ةشئر ةأرض ةجدر ةستف 

ةجةةح ةدعوى -8
(170)

 ةأة اب ةعمار ةةراب ةبيل  ةبيا ما لي  كابناةأبواب  

                                                                                                                                                                                                                   
 .البالع أ  الم ولا 161
 .ست  مد نة لت مةحالاة الداةلية م  عةماى  ة ت ال سمية التد مة ال ت س لا علا المن تة م  جنوب الئباا غرب بب    ا إقكت: بب  162
 .ة ا ا د، العم   ال ت اس خدم  لت قلع الوُ  ب لع المن تة: جم  مةفرد ا  ر ة:  ر ا  163
 .كةا باألوا   ةوح با ال   ار 164
 .ذ9833مار   99  165
و  ح أةحلا لت  مةفرد مةةكر  جمع  شيوخ ةأشياخ  ةال ي  لت اللفة  و م  أدر  ال يخوةة  ة ا مر لة لوق اليبولة ةدةى البرذ  ةلت ا ةشي  : شي  166

ت  شي  ببعي شي  علا قة  المياصة م  علم ةلبا ةرباسة  ةلت المةئ معا  البدة ة دل   ة  اليلمة علا وا   المنص  األعلا لت التبيلة  ةاسصا معنا ل

ا ص مار لبعي العوابا العر تة  المعرةلة بمياص با الئواص  السياسية ةا ج ماعية م  باب الد لة علا ا ص مار ألسرة  اكمة  ةلت بعي األ ياى دا  ةا اللت  علا 
 [.21].عت العربتا ج ماعية أة ا ُ صاد ة  ةلت كا األ واا ل ى لت  شي   ة ير م   يص المعنا ةعبر مةخ لف العصور إلا علو المن لة لت السةلم ا ج ما

 .للل ببلدة بدة شماا ال رُية: للل المن رب 167
168
 [.92. ] ا  مر النخيا عند أةا ظبور :  با حل  مفرد ا حلعةكةا باألوا  ةوح: ح ح 
 [.92]. جم  ورمة  ة ا لسيلة النخا: ورذ 169
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ما كاى بي  الت   ةاألوا ب ماصية ع ر ُرشا لب  ةا ن ت ع رة مابة ُرشا لبة -3
(171)

 

  نة ةك ب  ةشبد 9812ُرارا منبا ل  بةلع ب ار    وذ  اصت م  شبر شعباى م  س إ -1

 ساعد الحئر  ك ب  مد ب  جمعة الحئر  بيد  ةشبد عليبا بةلع  مود ب  محمد ب  عامر ب   -91

 .راشد ب   مد ع  أمر  -99

 

](3)ص ر الو يتة
1
2:] 

 الحا ال اب                                          -

م   مود ب  محمد ب  سعيد
(172)

 ةبعد لم  الواج  أى سي   الحتوق لت  ة  األةراق المخ صة ببا 

ةسثثثثرجة
(173)

لثثثثت  ثثثثالية 
(174)

الئنثثثثراا سثثثثرلو د ةلثثثثيم م يثثثثو  
(175)

 <سثثثثنة>شثثثثعباى  22عثثثث ى السثثثثابا المحثثثثرر لثثثثت ا باسثثثثا لإ 

9891
(176)

 

 الموالا 9893 <سنة>ربي  األةا  98ةالمي وبة لت غير ا   س ب  لد، المحاكم  ل ذ قلع م  

يومة أشد العتاب 9311 <سنة>أك   28  ةالمخالف سعاُب  الحة

 بمن  سعالا                                   -9

أُر محمد ب  سالمي  اإصئر ئت -2
)177(

ع يا 
)178(

 ص  ُد باح صصف بي  أ  ا ب  عبد   البرةاصت  

م  الرذ -8
(179)

 اليا   علي  لل ي  سالم ب  ع اى البلوشت بخمسة ةع ر   ُرشا ةما ة ُرش 

رض قصئبارأح   ةال ي  الة  بموع  ةلوج  م  ورف البلد ة ةا البي   و المبنت بال -3
(180)

 

                                                                                                                                                                                                                   
 [.92. ]مفرد دع   ة و لراش  صن  م  سعف النخيا ة س خدذ أ با، كئدراى أة أستف للبيو  المصنوعة م  السعف  ة س خدذ كةلع ل ئفيف ال مر: دعوى 170
عةملة صتد ة عةماصية معموا ببا ةُ ةا   ةسةعادا ُيمة مةئ  ة  ينبا  ةسةتدر لت ةُ  إجرار البحص ماصية ُد مة مصنوعة م  الفبة  عةملة عة : الترش: ُرش لبة 171

الفبة الفرصست ة و مصنوح م  الترش   [1(. ]ذ9181)بخمسة ر ا   ستر با،  ة ت لبة إصئلي  ة مسبوكة  ةاس بداا ال عاما عنبا بالر اا العةماصت منة عاذ 

ةكةلع . ةكاى  صبر ةسصن  من  الخناجر ةالم فو   الفبية( ُرش لرصة ما  بور)الخالصة ةكاص  م داةلة لت جمي  أصحار عةماى ةبلداى أةر، ة برب ب  الم ا
ترش الفرصست  س  ما ألاد  ب  ف ةالبدا ا  ةالر األ، عةماصيا، ة و موجود لت مح   بي  ال ح( 1أة  2)  ةإلا اليوذ ل  ُيمة مالية ستدر ب (مر  ة)بعي ُ دا  النسار

عملة ُد مة  ةالترش لت أةا أمر  : ترةش الفبة  ةال[1. ]شيخ   ميد سالم ال  د   ةالعملة المس خدمة ُد ما لت ُر ة الرةعة ال ابعة لو  ة وحم بعةماى/ السيدة

لةلع أحلا علي  ُرش لبة ل ميي   ع  باُت الترةش   ( أة ةلي  منبما  أة برةص   روا  ) ةبئوار  كاص  سوجد ُرةش رد  ة المعدى  م  الفبة قا  العيار المرسف 

 .السابتة
 [.21](. ذ9311)ارستا  يم قصئبار بمساعدة اإصئلي  عاذ:  مود ب  محمد ب  سعيد 172
 .سسئا: سرجة 173
 .مي  :  الية 174
 .المةس خدمي  إدارة الدةلة لت قصئبار لت سلع الف رةأ د الموظفي  اإصئلي  : الئينراا سرلو د ةليم م يو  175
 .ذ9318مار   98=    9891شعباى  22 176
 .أ  اإصئلي  : اإصئر ئت 177
 .أ  مةحرر م  حرف سيد  المةكور: ع يا 178
 [.92]. ُ عة أرض بيبار مملوكة: الرذ 179
صئبار ةبمبا ةالئ ر الواُعة عم  الميا  اإُليمية لبما  ةج  رة  لاذ  ةال ر   س  لف م  ج  رست ق: لوجة مد نة ب صئبار  ةقصئبار: لوج  م  أرض قصئبار 180

ية قاصل ال ت سةعنت قصئت  السا لت الة  بل  حول  ع رة أمياا م  كينيا  ةست  لت ال ماا الفربت م  قصئبار ج  رة سمباسو  ةكلمة قصئبار م  تة م  المفردة الفارس

 [.1. ]يةا لالمعنا سا ا ال صوقةكلمة بارب ال ت سةعنت سا ا  ة 
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المئاةر لبي  ال ي  سالم  ةا اق با ةكوسا -2
(181)

ةسالم ب  عبد   مفيبا 
(182)

ةماما مبنا 
(183)

 

(184)م لعا -1
 ص  ُدأي  م  البنار بي  الت   ةاألوا ةبحد  ة دةد  ةبما اش ما عل 

 نة9891م  شبر شعباى س   2ُرارا من  ل  بةلع ب ار    وذ إل م  ُبي من  جمي  ا -8
(185)

 ةك ب  

  امد ب  ةلفاى ةادذ بنت شييا بيد  بمعرلة ال ي  بر اى -3

د الع    األمو ب  عب -1
(186)

 

 شبد  علي  بةلع ك ب  سيف ب  صاور ب  سليماى الخرةوت بيد  -91

 

 [:12](2)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

منسوةة لت  -2
(187)

  9893ةا سنة <أ>الر م  ب  ةمية بيد  لت جماد،  ال ي  عبد 

ع مثثثاى بثثث  ةمثثثية بثثث  جاعثثثد الخرةوثثثت اصثثثت ُثثثد بعثثث  ربثثث  ا ثثثر مثثثاُثثثرر  علثثثا صفسثثثت ةاصثثثا الفتيثثثر إلثثثا   أ -8
(188)

مثثث  مثثثا  

 منصور 

 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة         -3

رُ مثثثث  جدسثثثث  صبو ثثثث  بنثثثث  صاوثثثثر بثثثث  علثثثثا الخرةوثثثثي  مثثثث  للثثثثل بلثثثثدة ليثثثث  بثثثثاإإبثثثث  محمثثثثد بثثثث  مبثثثثار  الخرةوثثثثت ا  ثثثثا  -2

[ةابت]ال 
(189)

  

                                                             
 .اسئا  ال ماا ةالئنوب: أق با ةكوسا 181
 .غربا، : مفيبا،  182
 .اسم شخ : ماما مبنا 183
 .أ  شرُا، : م لعا،  184
 .ذ9318 نا ر  2=    9891شعباى  2 185
الة  ةلد لت مد نة براةة بالصوماا   م ( ذ9311 -9383: )عبد الع    ب  عبد الفنت األمو التاعت ب صئبار  اب  التاعت : بر اى ب  عبد الع    األمو  186

لةلع ةعين  ُاعيا، ليلوة عاذ اص تا إلا قصئبار ل كما سعليم  علا  د ال ي  محيت الد   التح اصت لت قصئبار  ةُد حل  األةير م  السيد سعيد سعيين  ُاعيا،  ل جاب  
ا قصئبار ةظا ببا  مار  التبار   ا عبد السيد علت ب  سعيد   يص سر  العما لت  ةا المئاا  ةكاى عالما، غ  ر اإص اق ةملرةا،  ُيا    م اص تا إل(ذ9321)

با عتد ال لت  ةُد د عنواصأص  ألف ك ابا، لت سار   قصئبار منة ةووا البو سعيد إلا شرُت ألر تيا   ا عبد السل اى  امد ب   و نت  ةم  مللفاس  ُصيدة لت ال و ي

ةةلف ابنا، لاع ، شفا منص  ةالد  كتاعت منة عبد السيد علت ب  سعيد ة  ا عبد السيد ةليفة   [92. ]لت سرجمة اإصئيا إلا اللفة السوا لية( س ير)ساعد التة 

رمباى  1)ي  حا ر اب  أبت بير اب  عبد الفنت الة  ما  ب   ارب  ة ةا ا ب   و ال ي  بر اى ب  عبد الع     ةشفا منص  التاعت أ با، ُر   ل   ةدعا ال 

 [.32](.ذ9188صولمبر  98/   9821
 .كةا باألوا  ةالمتصود أصبا صةسخ  لل ي : لت 187
 ا ال ت سيوى (: ة البادةاأل ر أ: )  ار الميا  لت األل ق س عما األ ر كو دة قمنية ل تسيم المار  ةأ ر المار  عادا اليوذ  ص  ساعة م  ال م   : رب  أ ر مار 188

إليبم بال وارُ أة عم   ص  الستت م  الفلل  ة تصد ببا السباذ أة الحص  المةتسمة بي  أ ا الفلل للستت من  علا  س  ما  مليوص  م  عدد اآل ار ال ت  ل  

  كما أى أل ر المار الوا د (الرب )ب ( س ة   ار مة  الية)سما عند اج ماح ةسة ( صصف ساعة لن ر الوا د)بالبي  أة بالوُف  ة ةتصد باأل ر المةدة ال منية للستت م  الفلل 

عالة إلا أى ُيمة البي  لن ر ُيمة صتد ة عند ال  جير بالم اد العلنت سصا إلا مابة   سنو ا، لت أ اذ الخص  ةةلرة ميا  الفلل  ةعلا  س  دةراى صااذ الستت  باإ

  [1]. لف ةةمسمابة إلا    ة   ف   عةماصت  با إلا أك ر م  قلع  س  ص اح الفلل ةةلرة ميا   ةسخ لف م  ة  ة آلةر،الوا د سصا إلا ُةرابة ما بي  أ
محاعر  ئر ب  وارةق م ب  علا األرض ة ةس خدذ لت ال:   الئامود[13. ]عبارة ع  الوُ  الم اح لل ارح باس خداذ ميا  الفلل ة ةس خدذ ل وق   ميا  الفلل: ةاأل ر

المسالة بي  رؤة  األصاما إلا اليوح علا قراح ممدةدة ة ةساة  رب  التامة:   الةراح[13] .المابية ل حد د األ ر
أة الباح  ةالتامة سةساة  رب  أ ر ةالرابية سةساة   

م اُيا ( 3)  ة نا  لت بعي األل ق التيا   ةساة  (أ ررب  )ُياسا  ( 1)  ار كةلع  ةرب  بادة مةن صف اليوذ  ةالربعة سةساة  ( 1)  ار  ةالربي   ةساة  ( 1)

 [.13. ] اصية( 21)دُيتة إقا، الحبة سةساة  ( 81) بة  ةبما أى األ ر  ةساة  ( 81)ةكا م تاا  ةساة  
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 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة        -1

 [  ]التد م  بحد  ةا المبي  ة دةد  ة توُ  ةحرُ  ةسواُي  بخمسة ةاربعي  ُرشا لبة الرصسيسي  -8

 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة        -3

بيعثثا ُ عثثثا لور ثثة -1
(190)

بثثت صببثثثاى جاعثثثد بثث  ةمثثثية ة ثثم سثثثعيد ةماجثثد ةصاوثثثر ةمحمثثد ةةلفثثثاى ةةمثثثية أجثثثد، ال ثثي  الربثثثاصت  

 ةصصر 

 ةمنسوة             ةمنسوة                 ةمنسوة                  -91

ةابنثثا صببثثثاى بالووثثثية -99
(191)

ر مثثث  شثثثبر وثثثف 21لبثثثم مثثث  جثثدسبم  ثثثا ابثثثيبم اى لثثثو كثثثاى  يثثا اُثثثرارا، منثثثا لبثثثم بثثثةلع سثثار    ثثثوذ  

9893سنة  
(192)

 ةك ب   

 ةمنسوة             ةمنسوة                 ةمنسوة           ةمنسوة       -92

جملثثث  مثثار الحئثثث  لوكالثث  منثثث  لثثت ك بثثث  ع مثثاى بيثثد   صثثا الفتيثثر هلل ع مثثثاى بثث  ةمثثثية بثث  جاعثثد الخرةوثثثت بيثثد  ةقلثثثع ك بثثواأة -98

 .ا ار ةُياساى للعلم  3

 

 [:12](3)ص ر الو يتة

 الحا ال اب 

 م   مود ب  محمد ب  سعيد ةبعد لم  الواج  أى سي   الحتوق لت  ة  األةراق المخ صة ببا

 9891 <سنة>شعباى  22ع ى السابا المحرر لت  باسا لإإالية الئنراا سرلو د ةليم م يو  ةسرجة لت  

 الاالمو 9893 <سنة>ربي  األةا  98س ب  لد، المحاكم  ل ذ قلع م   ةالمي وبة لت غير ا  

يومة أشد العتاب 9311< سنة>أك   28  ةالمخالف سعاُب  الحة

                                                                                                                                                                                                                   
 ا : ةة  ة العوابت  [1. ]ر مةفرد ا عابيةاألراعت ال راعية ال ت سيوى لل راعا  الموسمية  ةغالبا، سيوى مف و ة غير مةحاحة بسو: العوابت: للل بلدة العوابت 189

د  بنت ةرة  للل علا مخرق ةاد  بنت ةرة  ك صبا بوابة ل    سينبا أ فاد ال ي  جاعد ب  ةمية  ة سينبا أ با، الة وا  ةُبابا عةماصية أةر،  ةم  ُر، ةا

سي   ةالعوابت سحد ا م  الئنوب صيابة الئبا األةبر  ةم  الفرب ةال ماا بنت ة  ر ة م لخة م  بنت ةرة   ةعلا  ةا الواد  ست  ُر ة المباليا ة ا لبنت م

س اق  ةم  ال رق سحد ا ة  ة صخا  [.92]. أ  األرض الئردار التابلة لل راعة: ةالعوابت[. 19]. ة  ة الرة
 و اص تاا ال تر م  ُوذ إلا ُوذ  ةر    ةمن  سما   ة[28].  و اص تاا ماا م  شخ  بعد المو  إلا شخ   ةر  يوى لترابة بينبما أة صحو قلع: الميراُ 190

  ما عدا األراعت األمير ة ال ت  ملع  ا (الور ة)  ة و سب  ل س خ ف العاذ سن تا بموجب  أمواا السلف ة توُ  المالية إلا ةلف  العاذ [82. ]ماا المي  إر ا، 

 [.99. ]لئار  لت ال عبير ع  الورا ة ال رعية  و الميراُ  ةع  الورا ة التاصوصية  و ا ص تااال صرف ل صبا سن تا بموج  أ ياذ ا ص تاا  ل وب  ا و  ح ا
. منفعة  ا ال برح بالماا بعد المو   أة  بة الماا بعد المو   أ  سمليع مةباف إلا ما بعد المو  ب ر ا ال برح  سوار كاى المووا ب  عينا، أة: الووية 191
سبرح بحا مباف ةلو ستد را، لما بعد المو  سوار كاى الحا عينا، أة    أ [99. ]مةباف إلا ما بعد المو  مة بمنا، ال ملع ب  عوض ة و سصرف لت ال ركة  [82]

سئوق  سئوق الووية لفير الوارُ لت  دةد ال لص  دةى إجاقة الور ة  ل قا قاد  علا ال لص  ل   ة[ 82.]منفعة  ةالووية عبد ةا  مةباف إلا ما بعد المو 

 [.28. ]ة م كبارلت ال ابد  إ  أى  ةئي   الور ة بعد موسبم ة م كبار  ة  سئوق الووية للوارُ ب   متدار  إ  أى  ةئي  ا الور ة الباُوى بعد موس  
 .ذ9111 وصيو  23   المةوالا  9893شبر وفر  21 192
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 بسم   الر م  الر يم                                   -9

 9222صمر   -2

ُر ةمية ب  مرةاصد  سر  أ -8
(193)

ص  ُد باح ل  نبو بن  عبد   ةمور اموأشيخ  بن  ب ير ب  سالم الحار ية  
(194)

 بن  

ب  شي  ب  او مبوى الممباسية علت ب  شي  ةلاحمة بن  علت -3
(195)

 لخ   اليا   بموع <ا>بي   المبنت بال ي  ة 

اصئامبو م  قصئبار -2
(196)

 لت رذ ةر ة  ارسابوس  البند  المئاةر لبي   س  قم ةاصد  مفيبا ةلبي  

 د عبد الر م  م لعا ةلبي   س  ب  ا مد ُبلت بحد  ة دةد <ل >سعيد ب  ةمية الر امت كوسا ةلبي  مبرة  ة -1

ة اب بي  الت   ةا وا بمي  ربية لب أبواب ةأةما اش ما علي  ة  علا ب  م   -8
(197)

 ص  ُد ُبي منبماأة 

  إم  جماد،  23ما بةلع ب ار    وذ ُرارا من  لبإ، ال م  بئمي  ة  بتا ل  لت قلع  ا ة   ئة ة  دعو -3

السيد نة ةك ب  الفتير هلل سعيد ب  محمد الرمحت بيد   ع  أمر 9828ةلا س  -1
(198)

 أ مد ب  أبت بير ب  سمي  

 .شبد  علي  بةلع ك ب  الفتير هلل أ مد ب  أبت بير ب  سمي  بيد  -91

 [:12](92)ص ر الو يتة

 الحمد هلل ة د   -9

 ُر عند، جمع  ب  مةسلم ب  علا ب  سعيد الفارسا اص  باح علا سالم ب  مبار  ب   مد الرق تا بي   ال ي  ةالخ  أ -2

متر م ي   ال  الفوار الياب  بصور اذ  -8
(199)

 بي  الت   ةالمن  ب  ئاب  األ ا الي  م  أبي  

بيعا وحيحا شرعيا بئمي  ما اش ما علي  م  أبواب ةاة اب ةدرا ي -3
(200)

 ةجمي   

 بي  الت   ةالب  ةقلع ب م  مبلف  سسعماب  ُرشا لب  لراصسا ةُد اس لم -2

  صرف لي  ب صرف المالع ة البا   جمي  ال م  المةكور لصار البي  مليا للم  ر،   -1

 عارض إُرار من  بةلع ة  ةيرا شا دى -8
(201)

 ا ني  ةع رةى م  شبر جماد، 22جرا ب ار    

                                                             
 .أ  ع يا: سر   193
 .ق ن  ةمر م: كةا باألوا  ةالمتصود  نا: ق نبو ةمور امو 194
 .أ  التاحنة ممباسة ب صئبار: الممباسية 195
 .إ د، المدى بئ  رة قصئبار: اصئامبو م  قصئبار 196
اسم السل اى برغي ب  ليصا  ا البند ة ةالحبيسة السودار م  النحا  األ مر اس خدم  لت البي  ةصتي عليبا ةالرةبية : أ  مابة رةبية لبة: مية ربية لبة 197

 [.29(. ]سةل اى عةماى)سعيد 
سيود  مة  ا م  : سادة ةسيدا   ةأول : سيدة  جمع : مةةكر مةفرد  ةالملصص من : ل ة لبم سةل ة رة ية  ةالسادة بعةماى  م األسرة البوسعيد ة  ةالسيد: السيد 198

 و قعيم التوذ ةربيسبم ةمتدمبم  أوب  لتبا، م  ألتاب ال عايم لت العصر : نة ُبلبا  م أةدغم   ةالسيد لفةال رف  ُلب  الواة  ار ألجا اليار الساك: السلدد  معنا 
بعي الملو  ةاألمرار بعد اإس مت  ليا م   ن مت إلا البي  النبو  ع  حر ا اإماذ علت ةالسيدة لاحمة  لما لت  ةا النس  م  الفبا ةالسلدد   م أةة   لت  ب  

 [.21.]إلا ألتاببم األةلا   م أوب  لفظ سيد م  الدارق علا األلسنة   خاح  ب  النا   م  باب ال بة   علا اة  ف ةالم ارب ةال بتا إعال   
199
 .شماا ال رُية –مياى ببد ة : وور اذ متر م ي   ال  الفوار  
 [.22]. النوالة: درا ي 200
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 نة9833ال ار   س  -3
(202)

 ك ب  وال  محمد مبار  شبد بةلع مبار  عبد   ببواى  

 شبد بةلع راشد ب  مبار  المفير،  -1

 وئ  ب  جمع  ب  مةسلم الفارسا  -91

 شبد  ةلع محمد  ب  رشدب  سعيد  -99

 .شبد بةلع ةمية ب  صاور ب  علا الفارسا -92

 

 [:12](92)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                      -2

  ر مار م  ماب  م أاح لعلت ب   ميد ب  سالم الحبست ص  بأب  سعيد ب  صاور الحبست   مدأُر أ -0

للل العيني  -3
(203)

 ر م  النبار سس  م  بادةأة ت  
(204)

ال   ا 
(205)

  ل أعلا  س  دةر  عند  

 ُرارا من  ل إماب ت ُرش لبة بي  الت   ةاألوا بخمسي  ُرشا لبة ة -4

 9831شبر جماد  األةر، سنة93بةلع لت  وذ  -5
(206 )

 ك ب  شا دا علي  بةلع

  مد ب  سعيد ب  مر وى الحبست بيد أ -6

 ب  سل اى الحبست بيد شبد  علي  بةلع ةاصا محمد ب  سعيد  -7

 شبد  علي  بةلع ةك   وال  ب  ا مد ب  سعيد الحبست بيد  -8

 اا علت ب   ميد  ة  األ ر المار المي وب ل  بصدر  ة  الترحاسةأُد  -9
(207)

 لسالم ب  

ةلفاى مولا الحبو  -22
(208)

 ا الة وحيحة ة  بتا ل   ا ة  ليبا اُرارا  

                                                                                                                                                                                                                   
 .كةا باألوا  ةوح با  شا دا، : شا دى 201
 .ذ9121 نا ر  1 202
 281العاومة بنحو  مست ماى  ةسبعد ع  ةسع بر أ د المراك  اإُليمية لت غرب سل نة عة  من تة الاا رة ت  لت مد نة عبر  ة ت إ د، مدى : للل العيني  203

 [13.]كم
األسبم أة  ا ال ت سيوى عم   ص  الستت م  الفلل  ة ةتصد ببا (: األ ر أة البادة)  [21. ]عبارة ع  مار م  ب ر أة للل  م لي  مالع الم رعة: البادة 204

األ ر المةدة ال منية للستت م  الحص  المةتسمة بي  أ ا الفلل للستت من  علا  س  ما  مليوص  م  عدد اآل ار ال ت  ل  إليبم بال وارُ أة بالبي  أة بالوُف  ة ةتصد ب

المار الوا د ُيمة صتد ة عند ال  جير بالم اد العلنت سصا إلا مابة     كما أى أل ر (الرب )ب ( س ة   ار مة  الية)ةسةسما عند اج ماح ( صصف ساعة لن ر الوا د)الفلل 

ي  ألف ةةمسمابة إلا    ة سنو ا، لت أ اذ الخص  ةةلرة ميا  الفلل  ةعلا  س  دةراى صااذ الستت  باإعالة إلا أى ُيمة البي  لن ر الوا د سصا إلا ُةرابة ما ب

 [.1. ] س  ص اح الفلل ةةلرة ميا   ةسخ لف م  ة  ة آلةر،   ف   عةماصت  با إلا أك ر م  قلع

 .أ  بدا ة دةراى الفلل سيوى  وذ ال   ار: بادة ال ل ا 205
 .ذ9181صولمبر  2 206
 .الورُة أة الو يتة: الترحاسة 207
208
 صاد الم ارح  ةالخدمة المن لية  ةب عماا ال ئد ف بالسف  بم  ةُد ارسب وا باُ   ظلوا  عملوا باألجر عند ساداسالموالت  م العبيد المةحرر   الة: مولا الحبو  

الصنف األةا  م الرُيا  سوار كاصوا لت الرق أذ سحررةا ل صبم  ع برةى موالت  ةلو   بم لسادسبم سبعا  ةعلا : الحربية  ةمولا التوذ منبم  ة ة لا علا ونفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
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لحبسثثت بيثثد  شثثبد  عليثث  ةك بثث  شثثا دا عليثث  محمثثد بثث  سثثعيد بثث  سثثل اى ا9831سثثنةشثثعباى  81منثث  لثث  بثثةلع ةقلثثع لثثت  ثثوذ  -22

  مد ب  سعيد ب  مر وى الحبستأبةلع ك ب  

 .صا عبد   ب   اشا ب   اة  ا مولا الحبو  بيد أشبد  علي  بةلع ة -20

 

 [:12](91)ص ر الو يتة

9-  Zanzibar Government                            

2- Regestration Office                              

 إدارة ال سئيا لدةلة قصئبار                                -8

 بمن  سعالا                                         -3

ا صبثثثا ُثثثد باعثثث  بيعثثثا باسثثث ُثثثر  حوعثثثا بأتاعثثثت ال ثثثرعت بحالثثثة مع بثثثرة شثثثرعا ة بثثثر  سثثثالم  بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر لثثثد، ال -2

 لمحمد ب  عبد  

بييثثثر ةلواح ةالمسثثثامر المسثثثماةاب ثثثاح منبثثثا الخ ثثثب  المصثثثنوعة بثثثاألابثثث  عمثثثر ُثثثرص   -1
(209)

بثثث م  ُثثثدر     مابثثثة ربيثثث  متبوعثثث   

 من  جميعا للم  با

سثثثر  ةم علتاسثث  مثثث  دُثثثا لبثثا  ثثثا عليثثث  لاص تثثا المبيثثث  ب -8
(210)

إلثثثا ملثثثع المة ثثث ر   ةالخ ثثبي ةلثثثة بثثاا ةشثثثراح ةغيثثثر قلثثع مثثث  اآل 

 لصار مليا ل 

ُثثثرارا منبثثثا لثثث  بثثثةلع ب ثثثار   إةُبثثثو  علثثثا حر تثثثة البيثثث  الت عثثثت   ئابثثثاإالمع بثثثر شثثثرعا بثثثالنفوق ةا ع ثثثداد ببثثثةا البيثثث  الصثثثحي   -3

 وفر 93 وذ 

 نة  ئر ة الموالا  اد  جو  9821س  -1
(211)

  نة مي د ة ك ب  المف تر ر مة رب  الخبير  س  ب  عمير بيد 9189س  

كاس  محيمة التاعت ال ي  حا ر ب  أبت بير عبد الر م  األمو  -91
(212)

 بمعرلة ابيبا سالمي  ب  محمد باعامر 

 محمد ب  عبد   عمر ُرص   ةا وحي  المة  ر  -99

                                                                                                                                                                                                                   
ة ةا ما أ د   الوع  الرا   بعةماى م  إلحاق صس  العبيد  -ت جميعبا ل ص     لحا ببم بالنس  م  ، سادسبم سبعا   لالمولا  لحا سادس  لت جملة الحتوق ةلية ل

الصنف ال اصت م  الموالت األ  ف بي  ُبابا العرب   -المةحرر بالتبابا المن سبي  إليبا ةإع اببم لت  التبيلة  مما سسب  لت سةخ  عاذ ما قاا راُدا، سح  الرماد 

  ةالحبو  ربما كاص  أكبر ُبيلة لت ال رُية بعد الو ابية سسي  [32. ]ك يرا،م  يص سحالف  ُبابا م  ُبابا أةر، لصارسا سح  مةسما ةا دا، أ ياصا، ة دُ  ةا 

  ف  ةلينبم     ةةةى المبيبت  لت ةاد  عنداذ  سنحدر م  س لة عبة  منتسمة إلا أ د ع ر لخةا،  معامبم بدة ةلينبم اس وحنوا  ة م عادة  نبموى إلا األ

 [.23. ]دةرا، ُياد ا  إباعية المة  
 . تصد  نا المرك  209
 [.92]. لرح كبير م  ال ئرة البخمة  ة ا كةلع سار ة المرك : دُا 210
 . وليو: جو ، 211
212
/   9821رمباى  1)لتاعت  و أ با،  ةسولا ةشفا منص  ا عبد الع    ب  عبد الفنت األمو  التاعت ُر   : ال ي  حا ر اب  أبت بير عبد الر م  األمو  

 [.32](. ذ9188صولمبر  98
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 .شبد علي  بةلع الفتير هلل سع لا  س  ب  عمير بيد  -92

 

](98)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                                -9

ُر عندصا  ميد ب   مير ب   ميد العبر أ -2
(213)

باصا 
(214)

 علي  لعمار ب  سيف ب  سليماى 

 أربعي  ُرش ورف المةسلمي  ةُد باح ل الي  د  ةمسة ة -8

بب   ت  ةصصيب  م  وو فة -3
(215)

 بحمبا ة ما ا ةشراببا المع اد م  سبيا 

ُرارىإ ى بي  الت   ةالفصا ُا ُ -2
(216)

 من  ل   بةالع لت  ياس  ةبعد مماس   

 بم بد محمد ب   مداى العلو  ةمحمد ب  سيف الي  د  بعدما  -1

9828شبد   ة  ةير ال ا د   جرا  وذ عاشر ربي  األةر سن  -8
(217)

 

 .ك ب  ةشبد ب   ميد ب  راشد بيد  الفاصية -3

 

](91)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                           -2

 ى علي   بن   ر ا بن  سيف ب  ةلفاىأُر سيف ب  ةلفاى ب  سيف المعولت أ -0

 سبعمابة ُرشا لرصسيا  ةُد باح لبا بحتبا  ةا 811المعولي   -3

ةبر الخرا فمال  األ -4
(218)

المسما متصورة السبل  
(219)

 الة   و شرُت السبلة 

 اب ا م  ال ر ا الحا   -5
(220)

 ةم رُا ةغربت وباح الحئرة الفربت 

م  مال  م  ال رب المع اد م  بادة الل ةار -6
(221)

م  للل بو لف  
(222)

م  بلد  برا م  ةاد  المعاةا 
(223)

 

                                                             
 .سل نة عةماى -صسبة إلا عبر  ة ا ة  ة بمةحالاة الاا رة : العبر  213
 .ب ى  : كةا باألوا  ةوح با 214
 .اسم المياى: وو فة 215
 .اُرارا، : كةا باألوا  ةوح با: اُرارى 216
 .ذ9183 وصي   22 217
 [.92. ]أ  الم رعة   ةالخرف  و جنت الرح   ةالمتصود  نا م رعة النخيا: ماا األةبر الخرا ف 218
 [.92]. أ  المئلة  ةجمعبا سبا: السبلة 219
220
 .اسم ال ر ا الة   مر ب  النا  بداةا الم رعة: ال ر ا الحا   
 [31].    وع  ب  مار للنا  المارة م  ال ر ا بداةا الم رعة تصد ب  المياى الة: ال رب المع اد م  بادة الل ةار 221
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 بحد  ةا المبي  ة دةد  ةحرُ  ةسواُي  بي  الت   ةا وا -7

 ُرارا من  لباإبا   لت  ةا المبي   ا ة  دعو، لل تةالمن  ةما بت -8

9828م  شبر ربي  ا ةا سنة  98ةلع ب  ر    وذ عند  ب -9
(224 )

 <ى>ةا با الئنا

ةك بة عاما ا ماذ محمد ب  عبد   ب   ميد السالمت -22
(225 )

 بيد  الة  غرب المتصور 

 .<اى>ةراشد ب  صاور ل  صخل  -22

 

 [:12[]28]ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

ةلثثثد  محمثثثد بثثث  سثثثالم بثثثاى علثثثيبم<ة>عنثثثد  سثثثالم بثثث  محمثثثد بثثث  علثثثت الراجحثثثت  <ا>اُثثثرة -2
(226)

لسثثثعيد بثثث   مثثثد الراجحثثثت  

 ةمسي  ُرش لب  ةمارسي 

عليثثث   تبمثثثم ةصصثثثيببم مثثث  البيثثث  الثثثة  البثثثم <ا>ُثثثرش لبثثث  ةُثثثد بثثثاعو -8
(227)

مثثث   لثثث  المحيثثثوا 
(228)

المسثثثما بيثثث  علثثثت بثثث   

 جمي 

ةجدر ةجةةح ةابواب ةالبياررض ألبي  م  <ا>ةُد باعو الة  البم م   اقا  -3
(229)

 ةكا م  ما علي  جمي   اقا 

 ُرارا منبم ل  بةلع ةشبد عليبم سعيد ب  سالم ب  علت الراجحت ةشبدإالبي  ةجمي  مس حتاس  شرعا  -2

 مر م عبد   ب  سعيد ب  عبد   الئابر أ  سعيد ب   مد الراجحت ةك ب  ع  عليبم عامر ب -1

9812محرذ  28سار    -8
(230)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 . ت  للل بو ليفة ببب ر: للل بو لفة 222
ماى لت الئ ر ال مالت م  من تة الباحنة لت مةحالاة جنوب الباحنة إ د، ة  ا  برا بلد عم  ةاد  المعاةا  ة و : بلد  برا ةاد  المعاةا 223  .سل نة عة
 .ذ9183ما و  92 224
   و عبد   ب   ميد ب  سلوذ السالمت  المةلت  بنور الد    المةينا أبو محمد  ة و (ذ9193 -9311)ال ي  السالمت :  ب   ميد السالمتاإماذ محمد ب  عبد   225

األ ياذ و، ةع مة مئدد ةلتي  ةشاعر م  بنت عبة  ةلد ببلدة الحوُي  م  أعماا الرس اق  ةبالرغم م  كف بصر  وار ع مة قماص   ةمرج  النا  لت لف 

 [.21]. ال رعية  ةم  أشبر مللفاس  سحفة ا عياى لت سيرة أ ا عةماى
 .عليبما: كةا باألوا  ةوح با 226
 .كةا باألوا  أ  ال ت لبم: البم 227
 .  ةالمحيوا اسم الحت[92].  ت أة  ارة بالمحيوا بئع ى بنت بو  س :  ل  المحيوا 228
229
 .أ  اآلبار جم  ب ر: البيار 
 .ذ9132د سمبر  28 230

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 [:12](23)ص ر الو يتة

صتل  بدل ر الصيو  بمحيمة بركار
(231)

 

 293م  وحيف   233دل ر 

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 ُر سعيد ةسيف ةسليماى اة د صاور ب  سو لم الحار ت ب صبم باعوا لفلوذ ب  كاظم ب  محمدأ -2

ذ اصس أالعئمت ةمسي  صخلة  -8
(232)

 م  مالبم المسما البحر   م  أرض الم ر ة م  ُر ة بركار ة د  م  

بار الموجودة اآلى بالماا مفربا سماذ العدد بحد  ة دةد  ةحرُ  ةسواُي  -3  شئرة الص 

ةبتس   م  الب ر ةالمص   ةالخ  ةاللئا -2
(233)

 ةجمي  ما    ما لبةا الماا المباح م  اإ راذ ال رعية 

  د، ة ماصوى المباح بوا بيعا، وحيحا،  اب ا، شرعا، ةال م  لبةا ببي  الت   ةاأل -1

 ُرشا ةما ة ُرش لب  ةُد ُببوا  ةا المبموى ةبرر  قمة المة  ر  من  برارة -8

 ُبي ةاس يفار اُرارا، منبم ل  بةلع ةُد اع رل  ةالدسبم شيخ  بن  سيف الحار ية -3

 ع راف منبا كت    خفااةة  دعو، لت  ةا الماا باُرار  ب صبا لم  با لبا  ا -1

 ن 9889ة رر  وذ ساب  شبر رج  س  -91
(234)

 ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت بيد  

 صا العبد هلل سعود ب  سليماى اليند  بيد  ةكةلع شبد  علا أمبم  سبما ك   عليبا  ا  ناأشبد  عليبم ببةا كل  ة -99

 ةك ب  سعود ب  سليماى بيد  -92

 ةك ب    ا ب  سعود بيد شبد  ببةا عليبم  -98

 .صا سيف ب  صاور الحار ت بيد أوحي   ةا ة -93

 

 [:12](21)ص ر ةج  الو يتة

 ع صنا المن ور لت راب  شبر المحرذإةبنآر علا            ة       أباح أى  ي   السند ال رح لت بي     

                                                             
 .مةحالاة جنوب الباحنة: بركار 231
 .صوح م  النخيا بمةحالاة الباحنة: أذ الس  232
233
 [.92].  و  وض المار: الخ   فرة سس خدذ لت جم  المار المن ةف  دة ا،  أما النئا: الخ  ةاللئا 
 .ذ9122أةا أبر ا  234
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 عاذ ألف ة   مابة ةا ني  ة   ي       صوح م    أة أ با  إة أة عماص  أة سوكيا أر   

   سةسم  دعو، لصا   سن  ةاا م  امبابنا       ةراق          األ ا ُرارا  إ  علا وفحا   ة 

    9889 صمرة                                   دةلة مست  ةعةماى                   سن 

 بسم   الر م  الر يم        سئا  ةا السند بدل ر الصيو  لمحيمة بركار   -9

 الدمفة  نا ةالردة منت ك ب  سليماى ب  سالم بيد             891م  وفح    892دل ر  -2

 ة د صاور ب  سو لم الحار ت ب صبم باعوا لمحمد ب  ليرةق ب  وال  البلوشت أُر سعيد ةسيف ةسليماى أ -8

 ماا بركار بحد البي  ة ددة  ال رعية ةحرُ  رض المةر ة لت أةبر المسما ب و  البحر   لت مالبم األ -3

ةبتس   م  الب ر ال جر -2
(235)

 س حتاُ  ال رعية بي  الت   <ا>ةال ركيبة ةالم ب  ةالخ  ةاللئا م   

 وا ةالحوق بيعا، وحيحا،  اب ا، شرعا، ع  ةمسة ةسبعي  ُرشا لب  ةما ة ُرش لب  ةُد ُببوااأل -1

 برارة ُبي ةاس يفار ة وق  ةا المبي  لت الماا  قم   من  أمن   ةا المبل  المةكور ةبر -8

ة د  مود ب   اشا  ادرا، أالة  اش رة   -3
(236)

 إلا البند ةم  ماا سعيد ب  علت شرُا، إلا الماا الة   

اش را  داةد ب  وال  من  ةال ر ب  اللومت -1
(237)

 رب  النخ   اللواست شرُت اللئا لت داةل  لت  ةا ةاأل 

 ا ن   والت الب ر لبت داةلة لي  ةلم  با ألة د صاور ب  سو لم  ا ة  سبعةشئار اليالمبي  ةجمي  األ -91

 صبا لم  ةالدسبم شيخ  ب  سيف الحار ية ب لت  ةا الماا المةكور  نا المسما حو  البحر   ةُد اع رل  لد نا -99

  د ع ر أار ةاع رلا منبم جميعا، ة رر لت ُرإدعو، لت  ةا الماا المةكور  نا  بي  لبا  ا ة  -92

 لف ة ل مابة ةةا د ةسبعي  ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت أم  شبر رج  عاذ  -98

 صا ُاعت بركار سعود ب  سليماى اليند  بيد  أمبم المةكورة ببةا كل  ةأشبد  عليبم ةعلا  -93

 الدم  ةارد منت سليماى بيد  -92

 يرالة  ةُ  لت ودر  ةا الصع م  الفل  سبو م  الياس    غ -91

 ةك ب  ُاعت بركار سعود ب  سليماى بيد  -98

 .صا سيف ب  صاور الحار ت بيد  أوحي   ةا ة -93

-  

                                                             
 [.92].  ئر ا  ور غالبا،  ل نسي  لت  وض كبير  سستا من  الم رعة( ُربة وفيرة)ة غرباا ال اجرة  ا عملية سح  ميا  الب ر بواس : الب ر ال جر 235
236
 [.92]. أ  اإسئا  ألسفا م  المن تة:  ادرا،  
 [.92. ]ال ر بة  ايرة الحيواصا   ةاللومت أ  الليموى: ال ر بة اللومت 237
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 :ص ر الابر -

 129وفحة  928ويو  رُم   -9

  ة  ا  الة صتل  بدل ر  -2

 اا محمد ليرةق البلوشت بما سبمن   ةا الصع المرُوذ بب ن أُد   -8
(238)

 بما لي  البي  الت   ةالحوق بئمي   

  الة  اب   شرعا، ة رر بعاذ سسعة ع ر م  شبر إوُ  ال رعية لور ة وال  البلوشت شرةح  ة ت  -3

9889رج  سنة   -2
(239)

 ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت  

 صا ُاعت بركار سعود ب  سليماى اليند  بيد  أشبد  علي  ببةا ة  -1

 

 [:12](88)ص ر الو يتة

 بسم   الر م الر يم                                 -9

 ص  باح لمحمد ب أاور ب   ميد الراجحت ص تةواص   ميد ةسالم ابنإد ب  صاور ب   ميد الراجحت ةكيا أُر سعي -2

 بواب ةدرة  ةرموذ ةجمي  ما أجحت بي   المعمر بال ي  ةالحئر ةصاور ب  سيف الرا -8

بمحلة الخ وة   ما علي  م  الحتوق الياب   -3
(240)

ةصخلة لرض 
(241)

م  البراق 
(242)

 الة  مع  م  مواع  

(243)سفو ب  -2
 م   ةا لبي  ةبحدةد  م  شرب م  المار المع اد ليستي  م  للل التر   م  بلد 

الحيملت -1
(244)

 و   اب ا ع  ةمسي  ُرشا ة  ُ مابة ُرش ةُد ُبي ال م  أبيعا ُ عا ة 

 ُرارا من إال رار م   مداى ب   مد المعمر  ةةة  بأ  ر  ةقلع المبي  م  الماا الة  م  المة  -8

ربعة ةسبعي ألف ة  ُ مابة ةأ   وذ سبعة ع ر م  شبر شواا سنة بةالع ب ار  -3
(245)

  

 م  البئرة ك ب  شا دا علي  بةلع وال  ب  مسعود ب  عبد   الراجحت بيد  -1

 الخبور  بيد شبدة بةلع ك ب  سليماى ب  محمد  -91

 اشبدصت علا قلع ةك ب  سيف ب  محمد ب  ةلفاى اللميت بيد  -99

                                                             
 .أ  المي وب بوجب : المرُوذ بب ن  238
 .ذ9122أبر ا  98 239
 .اسم المياى: محلة الخ وة 240
 .صوح م  أصواح النخيا: صخلة لرض 241
 (.البرسيم)البراق المياى المف وح أة الم رةح ببعي الم رةعا  م ا الت  : البراق 242
 [.92]. سفب  س لا علا ميا  األم ار ال ت سخلف ةراببا بركا م  المار: مواع  سفو ب  243
244
 .سل نة عةماى لت ة  ة الرس اق  ال ابعة لمةحالاة جنوب الباحنة لت من تة سينية ست  الحيملت: بلد الحيملت 
 .ذ9122 وصي   8 245
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 .اشبد  بةلع ةك ب   مد ب  علت اللميت بيد  -92

 

 [:12](82)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                  -9

   صصي أُر عبد   ب  محمد الفارست أص  باح لراشد ب   و  ا ةسليمة بن   و  ا ب -2

ةعاب ة بن  سليماى البوُر   -8
(246)

مال  الياب  ببلد الحئيرة 
(247)

 ا  ل  ل  بال را 

 جم   د  م  ماا سالم ب  سعيد ستر با إلا ُسمأم  سالم ب  سعيد ب  صصي  كل   -3

أة د  و  ا المةكور   ة ادرا -2
(248)

 إلا ماا أة د علت ب  سالم الع ةذ ةساصدا 

إلا الحبار -1
(249)

سيا <،>بما لي  م  صخا ةشئر ةأرض ةبير ةة  ةمص  ةمئر 
(250)

 

 لرصسيةإلفي  ُرشا ة   مابة ُرشا لب  أكا نا ما كاى ع   -8

 شعباى 98لع ب ار    وذ ُرارا م  لبم بةإبيعا ُ عا أو   -3

 ن 9882س   -1
(251)

 ةشبد سليماى ب  سالم ةسالم ب  مبار  ةمحمد ب  ةمية ةسليماى ب  سالم 

النباش -91
(252)

 البوُر   ةك ب  ب مر  شوب  ب  عامر الحوسنت بيد  

 ] ..............................................[دمف     ما   -99

 

](81)ص ر الو يتة
1
2:] 

   بسم   الر م  الر يم                                     -9

 لسعيد <ا>ُر عبد   ب  سالم ب   بي  الئببمت ب ص  باح لمنصور ب  صاور ب  منصور أ -2

العابي  -8
(253)

المسما بوص و 
(254)

 الة  علا ووار الفبير  م  ستا للل البحير م  

                                                             
 .اسم صوح م  النخيا بسل نة عةماى: البوُر   246
ماى: بلدة الحئيرة 247  .ست  لت ة  ة السو ا  ال ابعة لمةحالاة شماا الباحنة لت سل نة عة
 .شماا:  ادرا 248
 . اج  أة  دةد: الحبار 249
 .م ر: سيا 250
251
 .ذ9121مار   21 
 . ةا لت   لت  ب  شخ  معرةف :النباش 252
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صا ي ت سمد ال اى -3
(255)

 بحد ا ة دةد ا ةجوا   ا ال رعي  ع  

س   -2
(256)

 الت   ةا وا منةاُرةش لب  ةس ي  ُرش لب  ورف البلد بي   

  ومنا  ةا اُرار، من  علا صفس  ل  بةلع ةك ب  ب مر  الحتير هلل سعاا -1

  9881م  شبر التعد   1سيف ب  سعيد ب  محمد الئببمت بيد  ب ار    وذ  -8
(257)

 

 لعبد  اشا ب  سالم سلوذ بيد <ا>شبد علي  بةلع ةاصا  -3

 الئببمت بيد شبد  علي  بةلع ك ب  شامة ب   مد ب  شامة  -1

ُد ا ال  -91
(258)

 ة  المي وب بالة  لت ودر   ة  الترحة 
(259)

 

 اا األخ  مداى ب  سالم ب  ةمية الحبست -99
(260)

منيت 
(261)

 ة  بتت 

لت لي   ا ابدى -92
(262)

 ةك ب  بيد  ةاصا منصور ب  صاور 

البوسعيد  -98
(263)

  9881التعد   8بيد   وذ  
(264)

 

 ب  منصور ب  صاور البوسعيد  بيد صا محمد أشبد  علي  بةلع ة -93

 .صا العبد هلل سالم ب  ةلف البوسعيد  بيد أشبد  علي  ة -92

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   

 . ت عبارة ع  ُ عة وفيرة م  الم رعة :العابية 253
 .اسم ل مر  ة ت النخلة المعرةلة لد، العةماصيي  بوص و: بوص و 254
سمد ال  ى  اصت أكبر صيابة لت السل نة  ةس يوى سمد ال  ى م  عدة  ةسع بر ست  سمد ال  ى لت المن تة ال رُية شماا بو  ة المبيبت : سمد ال  ى: سمد ال  ى 255

 (.الرةعة  األةبر  ال ر عة  الخبي   المعمورة  الميسر  ل ق  ال و عت)ُر،  ةم  التر، الم بورة لت صيابة سمد ال  ى
 .س : كةا باألوا  ةوح با: س   256
 ذ9111ما و  2   المةوالا 9881م  شبر التعدة  1 257
 .أ   وا  ةا ال صرف لملع شخ   ةر:  أ ال 258
 . ةا الترحا  أ  الورُة أة الو يتة: كةا باألوا  ةوح با:  ة  الترحة 259
   ة ن موى إلا البناة ة سياسيا،  ة م م  التبابا الن ار ة بعةماى  ة ن سبوى إلا  بة ب  شباب"الحبو "ُبيلة بالمن تة ال رُية م  عةماى  مفرد : الحبست 260
 .منت: كةا باألوا ةوح با: منيت 261
 .أبدا، : كةا باألوا  ةوح با: ابدى 262
263
 ُبيلة أقد ة ُح اصية   صا صس ببا إلا أب ت س عيد المبل  ب  أبت وفرة ظالم ب  سارف: البوسعيد  
 ذ9111ما و  8   المةوالا 9881التعد   8 264
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 [:12](39)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

 صت علت  لحمد ب  سليماىأصا سيف ب  علت ب  سيف العامر  أُرر  علا صفست ةأ -2

مار ب  محمد العامر    ُ -8
(265)

 ُرش لب  ةُد بع  ل  بحت   ةا 

3-     (266)
     علت  م  ارا  <ا>لرةض  

(267)
 شر فة بن   ميد ب  ساعد 

 لرس  بيلب  ة دةد  <ا>لمتيد م  موع  <ا>اليا نا  بئلب   -2

لرس <ا>لمع اد م  مار م  للل <ا>ةشربب   -1
(268)

م  باد  
(269)

 لعلو  <ا> 

 منت ل  بةالع ةاصا سيف ب  علت ب  سيف <ا> وا اُرار، <ا>لت   ة<ا>بي   -8

ذ9832شبر وفر  22سار    وذ  -3
(270)

 لعامر  بيد <ا>                

 ةقلع علا م بد منصور ب  علت ب  سيف العامر  بيد  -1

 شبد  علي  بةلع ةك ب  عبد  ب  سعيد ب  ساعد العامر  بيد   -91

 

 [:12](32)ص ر الو يتة

 م   الر م  الر يمبس                              -9

9833م  شبر وفر م  سنة  98لت  وذ  -2
(271)

 بع  لحمد ةعبد   ابنت سليماى ب  محمد  

 العامر  اربعة الفرةض الة  ةلفب  سعيد ب  سعود ب   مد العامر   -8

 ع  البنا  ةلوف ةس مة ابن ت سعيد ب  سعود العامرسي   -3

ا  لة ار لب  -2
(272)

 ميرا ا م  ةالد   سعيد ب  سعود المسما جلبة المسيلة م   

رسة العمتا  م  بلدة لنئا -1
(273)

 بحد   ة دةد   ةحرُب  ةاسواُيب   

                                                             
 .مابة: كةا باألا ةوح با: مار 265
 .بال ار المربوحة    ة: كةا باألوا  ةوح با:      266
 .ميراُ: كةا باألوا  ةوح با: ارا   267
 .من تة ةاُعة بي  الئبا ةالواد  لت من تة لنئا لت من تة الداةلية ةسحد دا لت ة    بدبد: للل الرسة 268
 .أ ر م  المار( 92) ت سةساة  : الباد  269
 .ذ9112 وليو  23 270
 .ذ9113ما و  99 271
272
 .إليب : كةا باألوا  ةوح با: ار لب  
 .رسة العميتا  سابعة لفنئار  ال ابعة لو  ة بدبد بمةحالاة الداةلية: تا  م  بلدة لنئايرسة العم 273
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 ةبمالب  ةم  المار المع اد م  للل الرس  علا دةراى  د   المعرةف  -8

 وا بنبر<ا>بما  ي  ُرش لب  بي  الت   ة -3
(274)

 منا لولار ما عليب  م   

 الحتوق الم تدمة علا ةالد   سعيد ب  سعود البا عي   مد ب  سليماى  -1

 ةعبد   ب  سيف ةمحمد ب  سيف ةمحمد ب  منصور ب  صاور الفوار  بسند -91

 الوكالة م  التاعت ةك بة محمد ب  منصور بيدة ب ار    وذ الم تدذ  -99

 بيد  منصور ب  محمد ب  شبد  علا قلع ةك ب  ةلفاى ي  قلع ةك ب   مد ب  سليماى بيدةوح -92

 وحي  قالع ةك ب  محمد ب  سيف ب  محمد الفارست بيد    ةب رب  المع اد ب لص   أ ر مار 98

وحي  عبد   ب  سيف الفارست بيد  م  ما  -98
(275)

 سعيد ب  سعود م  بادة 

 وحي  عمير ب  سعود ب   مد العامر  بيد  البرا م علا دةراى س  ا  اذ -93

   ر بيد ردة محمد منصور ب  صاو  -92

 

 [:12](18)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                 -9

 23رُم  السئيا                                                     سل نة عةماى -2

 92دابرة الياس  العدا لت محيمة                               رُم الئلد   -8

 889/ رُم الصحيفة                                          سمابا ال رعية        -3

    9319محرذ  29ال ار                                                                          -2

 ذ21/99/9131                                                                         

 وع إُرار شرعت منام لد، الياس  العدا                    -1

 عةماصت: سفالة سمابا    جنسية: محمد ب  عبد   ب  محمد ال ئبت    مسينة: اسم المتر -8

 علت ةصاور ابنت سلوذ ب  سالم ةراشد ةسل اى ب  سعيد ةجمع  ب  سلوذ: اسم المتر ل  -3

 لت بي   ت  ةصصيب  م  الرذ: موعوح اإُرار -1

                                                             
274
 .أ  بنارم  يص اع اد العةماصيوى ُل  الاار عاد: بنبر 
 .أ  مارم  يص أصبم  تلبوى البم ة  ار: ما  275
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 سند اإُرار                                   -91

أُر محمد ب  عبد   ب  محمد ال ئبت  -99
(276)

 اص  باح لعلت ةصاور ابنت سلوذ ب  سالم ةراشد 

اب  ع    ةسل اى ب  سعيد ةجمع  ب  سلوذ الصبا يي   -92
(277)

  ت  ةصصيب  م  

الرموذ ال ت ةلفبا  -98
(278)

ل ئبت بمحلة الفبرةةالد  البالع عبد   ب  محمد ب  صئيم ا 
(279)

 

 ةلم[ بماب ت ُرش لبة]م  سفالة سمابا بئمي   دةد ا ة توُبا ال رعية   -93

  با ل  ليبا  ا ة  دعو، اُرارا من  لبم بةلع لت اليوذ ال اصت م  شبر  -92

 نة ةك ب  موسا ب  عيسا ب   اصت البير 9839ربي  ا ةا س    -91
(280)

 بيد  

ب  راشد ب  ع    الخصيبتشبد  علي  بالمس ور  نا ةك ب  محمد   -98
(281)

 بيد  

 شبد  علي  بما ك   علي   نا ةاصا ةلفاى ب  جميا ب   ميد السيابت بيد  وحي  محمد ب  عبد    -93

ال ئبت بيد  صتل   ةا الصع  -91
(282)

 بالحرف الوا د م  أول  األةا ب مر ُاعت سمابا 

 ةك ب  سليماى ب  عبد      9319محرذ عاذ  29ال ي  صاور ب   ميد ب  سعيد الراشد  لت  وذ   -21

 اب  محمد الخرةوت كاس  العدا بمحيمة سمابا بيد   -29

 شبد  ببةا النتا اص  حبا أول  األةا ةك ب   حيا ب  ةلفاى ب  جميا السيابت بيد  كاس  العدا بمحيمة  -22

 سمابا بيد  النتا حبا األوا ةاشبد ب  ةاصا علت ب  صاور ب   ميد الراشد  بيد   -28

يد الراشد  صصادق علا معرلة سوُي  لبيلةصاور ب   م  -23
(283)

 ُاعت 

 محيمة سمابا لت  ةا النتا الم ابا  -22

 .لنوا  عبد   ب  ا مد  -21

 

 

                                                             
 .إ د، التبابا العةماصية: ال ئبت 276
 .لخيةة م  لبيلة السيابت: الصبا يي  277
 .سركبا: ةلفبا 278
 .مةحالاة الداةلية -بلدة سابعة لو  ة سمابا : الفبرة 279
 .م  التبابا العةماصية: البير  280
 .م  التبابا العةماصية: الخصيبت 281
 .بمعنا اإ با : الصع 282
الدَّرجة : الف ِبيلة  ةل باباة : الئم   ةاسم: ل بيلةل  أ ر  ة" مةحالاة الداةلية  -سمابا"لت  لم  وجد لت جمي  الو ابا إ   ة   ةربما  يوى مياى الو يتة : لبيلة 283

با ة    إ ياذة الت  :الس يفِ  لبيلة  ةم  َّ   أة ةظيف   ال ت ُةِصد   من : ةلبيلة ال ترِ   الرليعة لت  س  الخلا ابا ةأم  ةالعف ة  ةال ئاعة  : الحيمة:  ت الف ب 

 [18. ]لت   سبا ال ي  أة عالم الدِّ   :الفبيلة وا    ةلبابا إ ياذ الفير  ةالئم : ةلبيلة العتاِ   ةالعدا
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 [:12](18)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 38/ 221ال سئيا سل نة عةماى                                                 رُم  -2

 8ةقارة العدا                                                  رُم الئلد    -8

 19دابرة الياس  العدا لت محيمة                             رُم الصحيفة  -3
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 سند بي  ةسملع أمواا غير منتولة منام لد، الياس  العدا                -2

 عبيل  بن  علت ب   وسف الراسبي   مسين  الوالت  جنسي   عةماصي  : اسم الباب  -8

 بالملع : كيفية سملع الباب  للماا المبي  -3

 ةمية ب  محمد ب  مةسلم الراسبت مسين  الوالت  جنسي   عةماصت : اسم المة  ر  -2

 الوالت: مواا غير المنتولة المباعة ةةوفبا ةرُم الت عة ةاسم المد نة ةالحتصوح األ -1

   سليم م  الفرب للل الوالت ةم  الئنوب صخلة علت ب  ةمية ةم  ال رق لبار ةم  ال ماا صخلة سل اى ب: الحدةد -8

  س ي    عةماصت : ُيمة البي .                    : ............مسا ة البي  -3

 عتد البي                                   -1

 ُد باع  عبيل  بن  علت ب   وسف الراسبي  لخمية ب  محمد ب  مةسلم الراسبت موع  النخلة ال ت لبا  -91

لت عاعد  -99
(284)

 ليبا با ررُ م  ةالد ا بحدةد ا المعرةل  م  الفرب للل الوالت ةم  الئنوب صخلة إللل الوالت اآل ل   

 علت ب  ةمية ةم  ال رق لبار ةم  ال ماا صخلة سل اى ب  سليم بي  الت   ةاألوا ةالمن  باع  ل  بس ي      -92

   صاور ب  سعيد الراسبت كاس  عةماصت ةُد ُبب  البابع  ال م  المةكور اُرارا  منبا ل  عند  بةلع ةك ب  محمد ب  -98

 العدا بالوالت بيد  ب ار   اع     -93

 شبد  بةلع ةأصا سالم ب   مود ال ا   الراسبت بيد   -92

 .شبد  بةلع ةأصا محمد ب    مود ال ا   الراسبت بيد   -91

 

 

                                                             
 .جاصبت مئر، الفلل: العاعد 284
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 [:12](11)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 ب  ةمية اليلباصت اص  باح لعلت ب  سيف ب  عبد   اليلباصت الرذاُر علت ب  قا ر  -2

الة  ل  م  د  -8
(285)

المتسومة الفربت م  ُر ة النئيد 
(286)

  حد  م  الئاص  الفربت ال ر ا 

 ةم  جاص  الم رق البي  ال ي  الة  باُت ل  بيعا ُ عا او  ةقلع ع  -3

 ن  ل  بةلع علا م بد سعيدارب  م ة   عةماصت ةُد اس ولت من  ال م  اُرار م -2

  نة   9313جماد  ال اصت س  93ب  عبد   ة مد ب  سليم بنت كلباى ةقلع ب  ر    -1

 .ةك ب  ب مر  ةليفة ب  علت ب   ميد اليلباصت بيد  -8

 

 [:12](81)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                 -9

الصلبمت البنابتأُر  مد ب  قا ر ب  سليم  -2
(287)

 اص  ُد باح لخليف  ةعلت ةوال  ابنار 

 مود ب  سعيد ب  ةمية الص  م  بنو ا نا  -8
(288)

 األرض ال ت  ا م  سابا ليبا العمارة سخصبم 

 م  موع  بي  اليبير م  بلد ةاد  العلت بحد ا م  الساللت ال ر ا ال ت مارة الا -3

 الةكر ةم  العالت ال ر ا ال ت سفلتجبة ال رق ةم  ال رق الساُية ال ت سستت عا ت  -2

 المسئد الة   خصبم ةم  الفرب إلا جدار الصورج  ال ت سخصبم ةالمبل  سبعة ع ر -1

 مابة ر    عةماصيا باعبا لبم بحما ا ةحرُبا ةجمي  مس حتاسبا شرعا بيعا ُ عا او ،  "98" -8

 م  28ت  وذ  اب ا منت عا باُرار من  لبم بةلع لت  ياس  ةبعد موس  ةقلع سار   ل -3

 ذ ةك ب  علي  بامر  ةاصا سيف9131 -1 -9الموالا    نة  9311شبر رمباى المبار  س  -1

 اب  صاور ب  محمد البنابت بيد  شبد عليبم بةلع ةاصا  مود ب  عبداى ب  رشود البنابت بيد   -91

 شبد  بةلع ةاصا ةلفاى ب  صاور ب  محمد البنابت بيد   -99

 الخا فت البنابت بيد  الفاصيةشبد  بةلع ةاصا ةلف ب  سلماى   -92

                                                             
 [.92].  اج  سرابت أة سا م  الرما: د  285
 .سل نة عةماى لت الاا رة   ال ابعة لمةحالاةة  ة عبر  ست  لت النئيد: ُر ة النئيد 286
287
 .الص  مة ةالبنابية ُبابا عةماصية: الصلبمت البنابت 
 .ا نا   كةا باألوا  ةالمتصود ُبيلة البنابية 288

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ذ38/ 99/ 21وحي  الوليد ب  قا ر ب  غص  البنابت   -98

 [:12](81)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                   -2

ُد باح عبد   ب   مد ب  محمد الح رةشت العابية ال ت سخص  م  بلد حبو  -0
(289)

 ال ت اش را ا 

ب  سالم ةةمية ةةلد اةيبم راشد ب  علت بنت بو ربي  ةسر يةم  أة د مسعود  -3
(290)

 

 شت لتد باح المةكور العابية الم ار اليبا علا المواح <ة>اةيبم س م  ب   مد الح ر -4

 محمد ب  عبد   ب  ةمية الداةد  بمبل  ةُدر   ماصية اآلف   -5

 "3111"عةماصت لتد باح ل  بي  الت   ةالمن  بحد ا  -6

 م  ب ر ةاشئار ةبما  اح ببا الئدار م  ارب  الئبا  بيعا وحيحاالعابية  -7

 شرعيا باُرار  علا صفس   س  سوُيع  لتد ُبي ال م  -8

 المباح ب  ةك ب  مبار  ب  عبد   ب  سعيد الببلولت -9

   9393شواا عاذ  93سوُي  البا   بصم  عبد   ب   مد ب  محمد الح رةشت ب ار    -22

 ذ9113/  2/ 91الموالا  -22

 ةلتد شبد علا قلع ةأصا علت ب  سعيد ب  صاجم الباشمت -20

 3/1118813ة ةا  و سوُيعت علا قلع  الرُم  -23

 ةلتد شبد علا قلع ةأصا وال  عبد   ب   مد الح رةشت -24

 سوُي  9193991/ شبد بةلع سعيد سالم الربيعت الرُم  -25

 1983939/ 9/ الرُم  -26

 1139338/ 3رُم الب اُة  لتد شبد قلع سل اى ب  عامر ب  صاور الدرعت -27

 

 

                                                             
289
 .ال رُية جنوب -بلدة بالياما ةالوالت : حبوة 
 .أ  الئدة: سر ية 290



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 [:12])39(ص ر الو يتة

 الر يم الر م    بسم                        -9

  382:ال سئيا رُم                                        عةماى سل نة -2

 ذ2119/ 9: الئلد رُم                                        العدا ةقارة -8

 939    الصحيفة المحاكم ال رعية       رُمالمد ر ة العامة ل  وى  -3

   9322محرذ  8   :ال ار   محيمة السو ا ال رعية                          -2

 ذ 2119/ 8/  23ذ                                                               

 شرعت اُرار                                -1

 ....الب اُة/ ابنت سعيد اليحمد  الئنسي  عةماصياى  رُم الئواقةمية ةراشد : اسم المتر -8

 ..الب اُة/ علت ب  ةمية اليحمد  الئنسي  عةماصت رُم الئواق: اسم المتر ل  -3

 عتد بي : موعوح ا ُرار -1

 اُر ةمية ةراشد ابنت سعيد ب  عبد   اليحمد  ب صبما باعا لعلت -91

 بمن ت  الفليا بو    السو ااب  ةمية ب  سعيد اليحمد  من لبما الياب   -99

 ةال اب  لبما بموج  شبادة م  عبد   ب  علت ب  محمد الخرةوت -92

 ةشبادة ةمية ب   مود ب   مد الييومت ةشبادست ة دةد  ةا البي   -98

 م  ال ماا لبار ةم  الئنوب لبار ةم  ال رق حر ا ةم  الفرب  -93

حر ا باح -92
(291)

 متابال  بحد  ة دةدة ةحرُ  ال رعي  بي  الت    

 ةُد اس لما المتراى ال م  اُرارا 9111مبل  ةُدر   الف   عةماصت  -91

 ذ2119/ 8/ 91الموالا    9329/ 92/  22من  بةلع ةقلع ب ار   اليوذ  -98

 ةك ب  شا دا بةلع صاور ب  محمد ب  سليم الخرةوت بيد  -93

 شبد  بةلع ةاصا عبد   ب  علت ب  محمد الخرةوت بيد   -91
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 :النتائج -

مثثثاى       أمينثثث  الدراسثثثة بثثثالخرةق بتواعثثثد علثثثم الثثثدبلوماسيع العامثثثة ال ثثثت اسبعثثث  لثثثت وثثثياغة ة ثثثابا البيثثث  ةال ثثثرار لثثثت دةلثثثة عة

 :  عبر سلع الف رة ال منية ال و لة صسبيا،  لياص  كال الت(أ نار ما كاصا دةلة ةا دة)ةقصئبار 

 .وع  لت ةس  الس ر األةا علا األرج عنصر ربية لبدر الو يتة  س" بمن  سعالا"البسملة  أة ويفة  -9

أُثثثر  أُثثثر   أُثثثرا  أُثثثرةا بثثث ى علثثثيبم : إقا ةجثثثد  مصثثثوغا  مةرسب ثثثة ارسباحثثثا، ة يتثثثا، ب صثثثرف البيثثث   ثثث م قكر ثثثا أة ، بصثثثيفة -2

 .أة ةوية ببةلع -م  ، -د  

 .(باح  باع   باعا  باعوا): بعد اإُرار س ست ويفة -8

للم بثثثا عي  ةأ ثثثا المن تثثثة  ةُثثثد  يثثثوى مةئبثثث ، لمثثث   ثثثم ةثثثارق ص ثثثاق  ثثثة  المن تثثثة  ألى سحد ثثثد العثثثي  المةباعثثثة سحثثثد ا، معلومثثثا،  -3

مفثثثردا   تة  ثثثار مثثثار ةأشثثثئار ةصخيثثثا  ال ثثثت  ثثث الو ثثثابا لثثثم سةحثثثدد المسثثثا ا  سحد ثثثدا،  سثثثوار أكثثثاى المبيثثث  مثثث ارح ةأراعثثثت ةبيثثثو 

النسثثثثبة للئثثثوار ةال ثثثثرق ةالسثثثثواُت ةالحثثثثرذ البيثثثوح لثثثثت سلثثثثع المن تثثثة لثثثثت قلثثثثع الثثثث م   ةمثثث  قلثثثثع لال حد ثثثثد  ثثث م بثثثثةكر الحثثثثدةد ب

 .المعرةف لد، البلدة ةأ لبا

 .لم سةحدد المسا ا  ب   ة دا  ُيا  إ  لت س  ة ابا لت م  يص  دد المسا ا  بالم ر ةالتدذ ةالةراح -2

 .ةالو ابا غير الرسمية   صئد ببا قكر للدةلة ة  المةحالاة  لالراس  لت األق اى المن ا التبلت   الدةل -1

ة ثثثثابا بيثثثث  البيثثثثو    صثثثثفبا ةوثثثثفا، عامثثثثا، مثثثث   يثثثثص الحثثثثدةد األربثثثث  ةالئثثثثدر ةالحثثثثواب  ةاألسثثثثتف ةالئثثثثةةح ةاألة ثثثثاب  -8

ةاألبثثواب ةالنوالثثة سثثوار أكثثاى مثث  المثثثواد ال اب ثثة أذ غيثثر ال اب ثثة  ةليثث  لثثم  فصثثثا بثثي  البيثث  كييثثاى مثثاد  ةاألرض المةتامثثة عليثثث   

 .إ  لت ة يت ي  لت 

 .  قكرا، ةاعحا، ألوحاب البلدة ال ت سم ليبا ال صرف  م قكر الم با عي -3

 ثثث م قكثثثر الثثث م  بالعثثثدد ةالتيمثثثة ةالنثثثوح باألرُثثثاذ أة بثثثاأل رفم أة أى  ثثث م بثثثاأل رف ةاألرُثثثاذ معثثثا،  روثثثا، لعثثثدذ ال  عثثث  لثثثت  -1

 .ُيمة ال م   ةاوة إقا كاى  نا  عاجا ة جا

 .ةالمن  أة الحوق  أة البا  لد لة علا أص    رجعة لي ُرار البي    م قكر ويفة أص  بي  األوا ةالت   إبعد   -91

الثث م   ثث م دلعثث  دلعثثة ةا ثثدة  أة  ثث م دلثث  جثث ر عاجثثا ةجثث ر  ةثثر  جثثا لمثثدة مةحثثددة بثثاليوذ لثثت الو يتثثة  ة ثث م السثثداد ةاإُثثرار  -99

 .با س  ذ لت اليوذ المةحدد لةلع ب بادة شبود لت ق ا صفة ةرُة البي 

 .كام ،  تر الباب  باس  ذ المبل  كام ، ةأص  أبرأ قمة المة  ر  ةلم سعد ل  أ  دعو، لت قلع عند اس  ذ الباب  ال م  -92

 .امرأةلم سةةكر إ  لت ة يتة ةا دة لت   ربما ألى البابعة " اش ر،: "ويفة  -98



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 223 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 .عند بي  اإُالة   م قكر المةدة سحد دا، دُيتا، باليوذ ةال بر ةالسنة سبدأ م   وذ سحر ر الو يتة -93

 .(23)ُد  ةةكر سند البي  السابا كما لت الو يتة  -92

 .(21)الباصياى ةالخدذ ةالعبيد كاى م   تبم ال ملع ةم   م البي  كما بالو يتة  -91

 .سار   سحر ر الو يتة  ةحدد باليوذ ةال بر ةالسنة البئر ة أة البئر ة ةما  ةتابلبا بالمي د   -98

ثثثرا، أة مةحثثثررا، أة مثثثولا أة -93 عبثثثدا، رُيتثثثا، مثثثاقاا ةاوثثثة ب صئبثثثار  ة  بثثث  اسثثثم  كثثثام ، إى كثثثاى  ثثثرا،  ةاسثثثم   الياسثثث  ُثثثد  يثثثوى  ة

ةاسثثثم مثثثو   إى كثثثاى عبثثثدا، أذ مثثثولا  ة لكثثثد الياسثثث  أصثثث  ك ثثث  بثثث مر البثثثاب  أة اإمثثثاذ أة التاعثثثت  ة نبثثثت وثثثيفة سحر ثثثر اسثثثم  سلثثثع 

 ".بيد  الفاصية" ةُد  عتببا بلفظ  حما الخوف م    ة و" بيد  أة بيد " بلفظ

ال ثثثثبود  ي بثثثثوى أصبثثثثم شثثثثبدةا ب صفسثثثثبم أة أى الم بثثثثا عي  حلبثثثثوا مثثثثنبم ال ثثثثبادة ل ثثثثبدةا علثثثثا قلثثثثع  ثثثثم  حثثثثررةى أسثثثثماببم  ثثثثم  -91

أة إى ك ثث  عثثنبم شثثخ   ةثثر  ي ثث  أصثث  ك ثث  بثثد ، عنثث  بيثثد   ةال ثثبود ُثثد  يوصثثوا ا نثثاى أة    ثثة أة أك ثثر أة " بيثثد "  عتبوصبثثا بلفثثظ

 .ةا دا،    ا أى الياس  ربما  يوى كاسبا، ةشا دا، لت  ٍى ةا د ربما    يوى بالو يتة إ  شا دا، 

 .ال بود ُد  يوصوا رجا ، أة صسار،  ةُد  يوصوا ع تار أة موالت -21

مثثثةا    ة   وجثثثد بالو ثثثابا   سصثثثر حا، ة  سلميحثثثا، بثثث ى العتثثثد كة ثثث  بنثثثار، علثثثا المثثثة   الف صثثثت  علثثثا الرغثثث  مثثث  اص  ثثثار    ثثث -29

يم العةماصيي  لبا  ة ر ب لع الدةلة ةقصئبا  .اإباعية ةالسةنية ةال يعية تأ نار  ة

العبثثثد : الية ثثثاب أة ال ثثثبود ك يثثثرا، مثثثا  سثثثبتوى سحر ثثثر أسثثثماببم بعبثثثارا  ال ثثثةلا ةالخثثثوف ةالخبثثثوح هلل أة عبثثثارا  الرجثثثار م ثثثا -22

 .الفنت باهلل -العبد األُا -العبد الحتير -العبد الفتير لر مة رب  -الفتير هلل

ة  ةيثثثر : ة  عتثثث  اسثثثم الياسثثث  أة ال ثثثبود عبثثثارا  س كيثثثد أى   شثثا دا ةم لعثثثا، علثثثا  ثثثةا ال صثثثرف ةمثثثا ليثثث  م ثثثاُثثد  سثثثبا أ  -28

 .  ةيرا، شا دا،  -ةكفت باهلل شا دا،  -ال ا د   

 ثثث م أة إ الثثة صفثثة المبيثثث  ل ثثخ   ةثثر    بيثث   ةثثثر لثثنفة المبيثث  السثثابا قكثثثر ُثثد  عتثث  العتثثد مباشثثثرة أة بعثثد مثثرةر قمنثثثا، مثثا  -23

 . ةا ال صرف أة قا  لت صفة الورُة لت باحنبا إى كاى ليبا لراغ لت ق لبا أة لت ظبر ا

بعثثثي الو ثثثابا  ثثث م عرعثثثبا علثثثا قة  الخبثثثرة أة المخثثث   أة المسثثث وا الرسثثثمت أة ال ثثثرلت بالميثثثاى المةنعتثثثد ليثثث  ال صثثثرف   -22

 .كعبارا  سو يتية (أة وحيحة وحي   أة و  ) لمراجع   ةس كيد أص  وحي   ةقلع بةكر اسم  مسبوُا، بلفظ
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 :تو لت الاراسة إلى -

 .م  ستدذ ال م  ةةجود  يوما  منامة لت سلع الب د الدبلوماسيةإ با  ةجود سفيرا  لت الصي   -9

 .ُاذ البا ص بعما دراسة أرشيفية دبلوماسية للو ابا محا الدراسة  ةعما ب اُة ةوف أرشيفت علمت إ د، سلع الو ابا -2

  م ارح   ص  م  ميا  األل ق   بار مار  صخيا  أشئار  ال اب ةبيو   دكاكي  مبنية بالمواد ال اب ة أة غير : سم ل  المبيعا  لت -8

 .أسبم م  شركة سئار ة

 .المبي  ك ى  يوى ُياعا، أة  د ة أة ع ار، أة منحة ال ترةجد  ة ابا لم  ةحدد ليبا  م   -3

المبي   ةإقا ما ُارصا م  ، ما بي   م   ال ترة لف  م  البي  م  من تة ألةر، ةم  ل رة قمنية لف رة أةر،  س  ُيمة ةأ مية ا -2

غم م   البي  لت ة يتة ة م  بي  لت ة يتة أةر، ُر بة منبا قمنيا، صئد لرةق كبيرة لت األسعار  ةلوجدصا بوصا شاسعا بي   منبما علا الرة

أُدذ م  ال اصت  ةُد  يوى قلع صاسئا ع  كوى المبي   ةا قة مسا ة أكبر ةمادة بناب  الحئر   -ة و األعلا سعرا، -البي  األةاأص  ُد  يوى 

لت  أما البي  لت الو يتة ال اصية ُد  يوى مسا    وفيرة ةمادة بناب  البو  ةالفاب أة ما شاب  قلع م  مواد البنار البدابية ال ت اص  ر 

 .لت قلع ال م   ع ةة علا اة  ف مياى كا منبماسلع البتعة 

 با  بعي األج ار التاصوصية إبعي الو ابا   م سحد د كاسببا ة : با  ال صرلا  ةاألج ار التاصوصية لت الو ابا كال التإاة لف  ُواعد  -1

 ، م  قكر ويفبا التاصوصية الرامية كال حية ةال نبي   م العرض ب رح الدةال  ال ت أد  لل صرف المدةى   م قكر  ةا ال صرف سفصي

 با  ةوي  دعابية ةسار   ةسوُيعا  ال بود  ةُد  سبا ةسوكوا الخ امت ع ما  الصحة ةاإإل اذ سنفية   ةلت النبا ة قةكر لت البر

كاس  ال وُي  بنفس   كاى ال ا د  و  با  إىإة رر  أة علا الوج  الصحي    م  وحي  ما قكر: شبادة ال بود ةسوُيعاسبم عبارا  م ا

أذ    ةاع اد ك اب سلع الو ابا عدذ ا   ماذ بتواعد اإم ر ةالنحو  ةكةلع أ ما ال يا ةع ما  ال رُيم  ةكا الو ابا  ةرر  لت 

 .جلسة ةا دة بحبور الئمي  مرة ةا دة مةئ معي 

متلوبا،   (B)كة   ك ص   رف  (2) أى رُم تاصيوى ة ب ر تة اع اد ا العةم (3  1  2) أ ب  كة اب بعي الو ابا األرُاذ الحسابية -8

سم ُر با، م   رف  (3)  ةرُم (ر) كة   ك ص   رف (1)ةرُم   با  لل دة  ةسم ست ي  بعي اليلما  علا إةةجد ب لع الو ابا   (F)رة

 .ج بيي  لت صبا ة الس ر ةبدا ة الس ر ال الت

ةقةكر ال ار   باليوذ ةال بر ةالسنة البئر ة أرُاما، ة رةلا، منعا، للئبالة  م  سفبيل  أ ما كة اب الو ابا البم ا  ةع ما  ال رُيم   -3

سبعة ع ر  وما، ةل  م  شبر كةا  ةعند قكر البي  قكر : من   ليةكر م  ،  ترمة م  ال بر علا أى   وُ  ما بتلةكر عدد األ اذ المةنص

 .كة ب  ةرةجع  م  مخ صي  ملة ةال سليم باليد منعا، للئبالة  ةبعي الو اباالعي  المةباعة بحدةد ا سفصي ، ةال  م   ةصوح العة 

 . صر البا ص أسمار أحراف ال صرلا  ةال بود ةالتباة ةالو ة ةالية اب الواردة بالو ابا -1
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 ة صثثثر صثثثر األشثثثيار المبيعثثثة ةأ ماصبثثثا ةأسثثثباب البيثثث   ةأسثثثعار ا ةأسثثثباب قلثثثع مثثث  ةثثث ا  ةاةثثث  فصوعيثثثة البيثثثوح  إبثثثراق -91

مثثثثاى ةقصئبثثثثار  سثثثثنوا  إجثثثثرار ال عاُثثثثدا  ةاإ ألمثثثثاك  الئفراليثثثثة ةالبةلثثثثداى ةالتثثثثر  ةكثثثثةلع  صثثثثر اُثثثثا   المثثثثةكورة بسثثثثل نة عة

مثثثاى المثثثةكور    ثثثم  وثثثدار ا إ  بعثثثي أسثثثمار األشثثثخا إ  ةال ثثثت أ ياصثثثا، لثثثم  بثثثدصا لميثثثاى ةقصئبثثثار المثثثةكورة أة األلثثث ق بسثثثل نة عة

عثثثدذ ةجثثثود  ثثثدةد ةاعثثثحة ة ثثثادة لثثثت األمثثثاك  الئفراليثثثة  ةأى كة ثثثاب سلثثثع الو ثثثابا كثثثاصوا  ةجثثثود األوثثثوا عنثثثد أوثثثحاببا  ةكثثثةلع

 عنثثثيبم اآلةثثثرةى  لبثثثم  لسسثثثوى ألصفسثثثبم ةقة بثثثم لتثثث  ة  ع ُثثثة للمنثثثاحا األةثثثر، ببثثثم  ة  ع ُثثثة لبثثثم كثثثةلع بالعثثثالم كيثثثا  ة  

مثثثاى ة  ثثثا قصئبثثثار باع بار ثثثا كاصثثث  جثثث رم ةلتثثث   ةربمثثثا  يثثثوى قلثثثع صابعثثثا مثثث    ثثثار الحيثثثاة التبليثثثة ابسثثثف ة ب ثثثوى ألص    الموجثثثودة بعة

 .  ئ أ م  عةماى

مثثثاصيوى علثثثا سسثثثئيا سصثثثرلاسبم لثثثت ة ثثثابا  اب ثثثة ةصالثثثةة لعثثثدذ عثثثياح الحتثثثوق  -99   ثثثا بعثثثد مثثثرةر قمثثث  حو ثثثا علثثثا   ثثثر  العة

بمثثثا أسثثثا   باسبثثثام ربمثثثا لعثثثدذ س ثثثع  العابلثثثة بال ثثثيا الثثثة إعثثثدذ  ص يئثثثة سثثثداةا ال صثثثرلا    بثثثا  ال صثثثرفإ ثثثلد  إلثثثا النثثث اح  أة رة

 .األةر، المة رسبة علا البي   أة ةجود ص اح بي  الم با عي  أة ةر  بم

قكثثثثثر أشثثثثخا  غيثثثثر معلثثثثوذ سثثثثب  قكثثثثر أسثثثثماببم ةع ُثثثثثاسبم : شثثثثياليا  الخاوثثثثة بثثثثبعي الو ثثثثابا منبثثثثاسةوجثثثثد بعثثثثي اإ  -92

 ثثثثةا الميثثثثراُ   ثثثثم سلثثثثع البنثثثث  ال ثثثثت سثثثثم بال صثثثثرف التثثثثاصوصت  ةكثثثثةلع ميثثثثراُ أ ثثثثد األشثثثثخا    صعثثثثرف سثثثثببا، لميرا ثثثث  ة  ُيمثثثثة 

ةُثثثد  ثثثاةا البحثثثص سفنيثثثد بعثثثي المةع يثثثا  المة بثثثمنة بالو ثثثابا ةمةحاةلثثثة إ ئثثثاد  لثثثوا لمثثثا  سسثثثليمبا للمة ثثث ر     صعثثثرف سثثثببا، لثثثةلع 

ة ةجثثثود أة ثثثار بالو ثثثابا لثثثت ال ثثثار   ةغيثثثر م راجثثث  ليثثثوى أغلببثثثا لثثثم  ةراجثثث  كمثثثا الو يتثثثةكثثثةلع اع را ثثثا مثثث  غمثثثوض مثثثا أميثثث   

 .(23)شيالية  سابية لت سحد د ال ار   بالو يتة إاألةلا م  جبة مةخ صة أة أصا   ئيدةى سلع المسابام  يص ةجد  
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 :المرادر والمراجع

مئلثثثثثة جامعثثثثثة أذ درمثثثثثاى  .ةمثثثثثة ة ثثثثثابا شثثثثرعية مثثثثث  الو ثثثثثابا العربيثثثثثة لثثثثثت العصثثثثور الوسثثثثث ا .إبثثثثرا يم  عبثثثثثد الل يثثثثثف  [9]

 .932   (.ذ9111)2اإس مية  ح

ر  ال ثثثالعت  [2] ل ثثثو  الب ثثثر  مثثثت  محمثثثد األمثثثي  بثثث  عبثثثد   الع  ةض الب بَّثثثاق لثثثت شثثثرح وثثثحي  مةسثثثلم  .األةر  اليوكثثث  الو َّثثثاق ةالثثثرَّ

 .992   ذ2111  دار المنباق: التا رة .9ح .  اشم محمد علت مبد : لئنة م  العلمار برباسة: مراجعة . ب  الحئاق

 .8   (ذ9181)2حالعراق  : بفداد . مئلة الو ابا العربية . علم سحتيا الو ابا. األلوست  سالم  [8]

 دار الئيثثثا: التثثثا رة .9ق .9ح .لبمثثثت الحسثثثينت: سعر ثثث  . درر الحيثثثاذ لثثثت شثثثرح مئلثثثة األ يثثثاذ .أمثثثي   علثثثت  يثثثدر ةواجثثث   [3]

 .981  ذ9119  

 .923  931  ذ2191 جامعة عدى لل باعة ةالن ر: عدى .9ح .  برمو  .إصئرامة  دبليو إسي  [2]

  دار الية ثثثث  الوحنيثثثثة :أبثثثثو ظبثثثثت .9ح . سرجمثثثثة عثثثثدصاى ةالثثثثد عبثثثثد   . سار خبثثثثا ةشثثثثعببا: قصئبثثثثار . إصفرامثثثث   ةلثثثثيم  ارةلثثثثد [1]

 .22  22  29   ذ2192

 .18  19  22   ذ9182  مي بة األصئلو المصر ة: التا رة . 2ح . األووا  اللفو ة .أصية  إبرا يم  [8]

 .211  ذ9138  دار الندةة الئد دة: بيرة  . سبسي  العتابد اإس مية .أ وب   س  محمد  [3]

مثثثثاى .البوسثثثثعيد   موسثثثثا بثثثث  ةمثثثثية بثثثث  محمثثثثد  [1] مثثثثاى .9ح . أمثثثث   بيثثثث  المثثثثاا لثثثثت سثثثثل نة عة   م ثثثثاب  ةقارة األةُثثثثاف: عة

 .18  39  31   ذ2199

ثثث مت: سحتيثثثا . شثثثرح ال لتثثثي  . محمثثثد بثثث  علثثثت بثثث  عمثثثر المثثثاقر  المثثثاليت ال َِّميمثثثت  أبثثثو عبثثثد   [91] ثثثد المخ ثثثار الس   .9ح .محمَّ

 .122   ذ2113  دار الفرب اِإس مت: التا رة .2ق

مي بثثثة ق ثثث  : العثثثراق .9ح . ال ركثثثة ةالحما ثثثة المدصيثثثة للخلثثثف العثثثاذ لثثثت ظثثثا أصامثثثة ستسثثثيمبا .الئبثثثور   بيثثثر  لثثثار   سثثثي   [99]

 .928  33   ذ2192  الحتوُية

مثثثثاى.  ذ9311-9382قصئبثثثثار لثثثثت ظثثثثا الحيثثثثم العربثثثثت  .الئبثثثثور   مصثثثث فت إبثثثثرا يم  [92]   ةقارة ال ثثثثراُ ةال تالثثثثة: سثثثثل نة عة

 .232  31  32   ذ2118

  دار الي ثثثثث  العلميثثثثثة: بيثثثثثرة  .2ق .2ح . الفتثثثثث  علثثثثثا المثثثثثةا   األربعثثثثثة .الئ  ثثثثثر   عبثثثثثد الثثثثثر م  بثثثثث  محمثثثثثد عثثثثثوض  [98]

 .219  918  3   ذ2118

 تتثثث   . صبا ثثثة الم لثثث  لثثت درا ثثثة المثثثة   .الئثثو نت  عبثثثد الملثثثع بثث  عبثثثد   بثثث   وسثثف بثثث  محمثثثد أبثثو المعثثثالت ركثثث  الثثد    [93]

 .32   ذ2118  دار المنباق: التا رة .91ق .9ح . عبد العايم محمود الد   : ةون  لبارس 

مثثثاى .2ح . معئثثثم المفثثثردا  العاميثثثة العةماصيثثثة .الحبسثثثت  عبثثثد   بثثث  وثثثال  بثثث  ةلفثثثاى  [92] مثثثاى للصثثثالة : سثثثل نة عة ملسسثثثة عة

  931  933  912  923  929  938  981  981  982  923  921  922  991  993  33   ذ2118  ةالن ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر

912  281  239  212. 

ة  عبد الر م  ب   س   [91] ب نَّي   .222  223   ذ9111دار التلم  : دم ا .9ق .9ح . الب غة العربية .  

 .991    .د  دار المعارف: التا رة .3ق .92ح . النحو الوالت . س   عبا   [98]

عينثثثت المثثثاليت [93] موا ثثث   . الح ثثثاب  شثثثمة الثثثد   أبثثثو عبثثثد   محمثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  عبثثثد الثثثر م  ال رابلسثثثت المفربثثثت الرُّ

 .282   ذ9112  دار الفير: التا رة .3ق . 8ح . الئليا لت شرح مخ صر ةليا

 .998   ذ2118  ملسسة علوذ التر ى: التا رة .2ق .9ح . ُادة ل   األصدلة. ة اب  محمود شي  [91]

  ذ9111  ملسسثثثثثة الرسثثثثثالة: بيثثثثرة  .9ح . معئثثثثثم المةصثثثث لحا  ةاأللتثثثثثاب ال ار خيثثثثثة .الخ يثثثث   مصثثثثث فت عبثثثثد اليثثثثثر م  [21]

 218  283  281. 

 .891    .د  ى.د: ذ.د . 8ق . شرح قاد المس تن  .  مد ب  محمد ب   س  ب  إبرا يمالخليا  أ [29]

 .81   ذ2112  دار ال تالة العلمية: اإسيندر ة . لبرسة الو ابا األرشيفية .الخولت  جماا إبرا يم  [22]

 .318   ذ2111  دار ال تالة للن ر ةال وق  : عةماى . 3 8ق .2مل . األ واا ال خصية .داةةد  أ مد محمد علت  [28]

ْبي ثثثاِى بثثث  محمثثثد  [23] ْبي اِى  أبثثثو عمثثثر دة ة  ستثثثد م .الثثثدُّ ثثثر  ع او  مة ثثثال ة ة  الِيَّثثثةة أ و  ثثثام    ة الم  ع  بثثثد المةْحِسثثث  ال  ركثثثت  : المة ْبثثثدة  ِ ْبثثث  ع   .2ح . مع 

 .238    9382  مي بة الملع لبد الوحنية: الر اض.  2ق

يمثثثثت: صتلثثثث  إلثثثثا العربيثثثثة ةعلثثثثا عليثثثث .  سيملثثثثة المعثثثثاجم العربيثثثثة .دةةِق   ر نبثثثثار  بي ثثثثر  ى  [22] ثثثثليم النع  ثثثثد س   . 3ق .9ح . محمَّ

 .931   ذ2111  ةقارة ال تالة ةاإع ذ: العراق

  ( .د)33مية  قمئلثثثثة البحثثثثوُ اإسثثثث  . بالسثثثعود ة الرباسثثثة العامثثثثة إدارا  البحثثثثوُ العلميثثثة ةاإل ثثثثار ةالثثثثدعوة ةاإرشثثثثاد [21]

 82. 

 .139   ( .د) 91ق .بالتا رة  مئلة المنار .رعا  محمد رشيد ب  علت  [28]

 .9829   ذ2112  الم اب  العالمية: مست  .2مل .9ح . موسوعة أرض عةماى. ال بير  محمد ب   [23]

 .321     9322  دار الفير: دم ا .9ق .9ح . ال فسير الوسي  لل  يلت . ال  يلت  ة بة ب  مص فا [21]
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ثثثثثثرعيَّة ةاآلرار المة بيَّثثثثثثة ةأ ثثثثثثم  النَّار َّثثثثثثا  )الفِْتثثثثثث ة اإسثثثثثث متُّ ةأدلَّ ةثثثثثث ة  . --------------------------- [81] ثثثثثثاما لندل ثثثثثثة ال َّ ال َّ

  8828  8918  8181  9198    .د  دار الفيثثثثثثثر: دم ثثثثثثثا .3ق .3ح . (الفتبيَّثثثثثثثة ةسحتيثثثثثثثا األ اد ثثثثثثثص النَّبو َّثثثثثثثة ةسخر ئبثثثثثثثا

8122  3812  3289. 

رُثثثاصت علثثا مخ صثثثر ةليثثا ةالفثثث   الربثثثاصت ليمثثا ق ثثثا عنثثث   .ال رُثثاصت  عبثثثد البثثاُت بثثث   وسثثثف بثث  أ مثثثد المصثثر   [89] شثثثرح ال ُّ

 .898  ذ2112  دار الي   العلمية: التا رة .2ق .9ح . عبد الس ذ محمد أمي : عب   ةوحح  ةةرق   اس  . ال رُاصت

  ذ2191  دار  الثثثثا العلميثثثثة للن ثثثثر ةال وق ثثثث :  األردى . الثثثثوجي  لثثثثت الووثثثثا ا ةالموار ثثثثص .السثثثثرحاة   لثثثثلاد عبثثثثد الل يثثثثف  [82]

 92  29. 

عبثثثد الثثثر م  بثثث   :سحتيثثثا . سيسثثثير اليثثثر م الثثثر م  لثثثت سفسثثثير كثثث ذ المنثثثاى .السثثثعد   عبثثثد الثثثر م  بثثث  صاوثثثر بثثث  عبثثثد    [88]

 .291   ذ2111  سسة الرسالةمل: التا رة .9ح . مع  اللو حا

مثثثثاى .السثثثثيابت  سثثثثالم بثثثث   مثثثثود  [83]   ذ9112  من ثثثثورا  المي ثثثث  اإسثثثث مت: بيثثثثرة  . إسثثثثعاف األعيثثثثاى لثثثثت أصسثثثثاب أ ثثثثا عة

 999  992. 

  81  21   ذ9138  دار ال تالثثثثة للن ثثثثر ةال وق ثثثث : التثثثثا رة . 2  9ق .متدمثثثثة للو ثثثثابا العربيثثثثة  .السثثثثيد  محمثثثثد إبثثثثرا يم  [82]

89. 

   .د  مي بثثثثة األصئلثثثثو المصثثثثر ة: التثثثثا رة . سثثثثار   شثثثثب  الئ  ثثثثرة العربيثثثثة لثثثثت عصثثثثور ا التد مثثثثة .وثثثثال   عبثثثثد الع  ثثثث   [81]

 89. 

 شثثرح معثثاصت اآل ثثار .ال حثثاة   أبثثو جعفثثر أ مثثد بثث  محمثثد بثث  سثث مة بثث  عبثثد الملثثع بثث  سثثلمة األقد  الحئثثر  المصثثر   [88]

 .2ق .9ح .  وسثثثثف عبثثثثد الثثثثر م  المرع ثثثثلت: راجعثثثث  ةرُثثثثم ك بثثثث  ةأبوابثثثث  ةأ اد  ثثثث  . محمثثثثد ق ثثثثر  النئثثثثار:  تتثثثث  ةُثثثثدذ لثثثث  .

 .281   ذ9113  عالم الي  : التا رة

ة ثثثثابا األرشثثثثيف المصثثثثر  ةأ مي بثثثثا لدراسثثثثة سثثثثار   شثثثثب  الئ  ثثثثرة العربيثثثثة  .عبثثثثد الثثثثر يم  عبثثثثد الثثثثر يم عبثثثثد الثثثثر م   [83]

 .898   (ذ2112)8ح .ي   ةالو ابا التوميةدار ال . التا رةب ةالخليل العربت  مئلة الرةقصامة

الرباسثثثثة العامثثثثة إدارا  : جثثثثدة .2ق .9ح . البثثثثيار ال مثثثث  مثثثث  الخ ثثثث  الئوامثثثث . الع يمثثثثي   محمثثثثد بثثثث  وثثثثال  بثثثث  محمثثثثد  [81]

 .211   ذ9133  البحوُ العلمية ةاإل ار ةالدعوة ةاإرشاد

 .233   ذ2191  ةقارة اإع ذ: ل نة عةماىس . 8ح . عةماى لت ال ار   .العر مت  مبار  ب  ةمية  [31]

  دار النببثثثة العربيثثثة لل باعثثثة ةالن ثثثر: التثثثا رة . التثثثد م األدصثثثامعثثثالم  بثثثارا  ال ثثثرق  . عصثثثفور  محمثثثد أبثثثو المحاسثثث  [39]

 .239   ذ9138

درة  وثثثوسية ُثثثاذ ب فر فبثثثا موُثثث  ال ثثثبية  . ال عليثثثا علثثثا شثثثرح السثثثنة للبرببثثثار  .العتثثثا  صاوثثثر بثثث  عبثثثد اليثثثر م العلثثثت  [32]

 .13  81   ذ2193.  ى.د: ذ.د. 92ق . اإس مية  ال عليا علا شرح السنة للبرببار 

 .923   ذ2112  البي ة المصر ة العامة للي اب: التا رة . مدةا إلا علم ال ار   .عمراى  محمد ق اد  [38]

 .89  28   ذ9118  مي بة الخاصئت: التا رة .2ق . األصدلةدةلة اإس ذ لت  .عناى  محمد عبد    [33]

مثثثاى  .2ح .8ح . سرجمثثثة محمثثثد أمثثثي  عبثثثد   . البوسثثثعيد وى  يثثثاذ قصئبثثثار .الفاسثثثت  عبثثثد   بثثث  وثثثال   [32] ةقارة : سثثثل نة عة

 .81  88    .د  ال راُ التومت ةال تالة

 .83:   اإسرار2:  النسار9:  المابدة282: البترة . التر ى الير م [31]

:   ُ ثثثر99ق .9ح . أ مثثثد عبثثثد اليثثثر م صئيثثث : دراسثثثة ةسحتيثثثا . ال بصثثثرة .اللخمثثثت  علثثثت بثثث  محمثثثد الربعثثثت أبثثثو الحسثثث   [38]

 .21   ذ2199  ةقارة األةُاف ةال لةى اإس مية

[33]
لتار 
 .ذ2198ل نة عماى  ربي  س: سمابا –أماصت بن  عبد   البير  : م  الفاعلة 

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : مست  -ال رق األةس  -راشد ب  عبد   ب  سليماى المعولت : لتار م  الفاعا [31]

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : ال رُية شماا –المبيبت  –ُر ة الردة  -عبد    مد الئابر  : لتار م  الفاعا [21]

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : مست  -السي   -الحيا الئنوبية  -ب   ميد العامر  محمد : لتار م  ال ي  [29]

[22]
ا 

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : ال رُية شماا –بد ة  -صواا بن   مد ب  سعيد الحئر   : ُار م   الفاعلة

لثثثت لتثثث  مثثثة   اإمثثثاذ  الحثثثاة  اليبيثثثر .المثثثاةرد   أبثثثو الحسثثث  علثثثت بثثث  محمثثثد بثثث  محمثثثد بثثث   بيثثث  البصثثثر  البفثثثداد   [28]

 .813   ذ9111  دار الي   العلمية: لبناى .1ق .9ح . علت محمد معوض: سحتيا . ال العت ة و شرح مخ صر الم صت

مثثثثاى .3ح . محمثثثثد أمثثثثي  عبثثثثد  : سرجمثثثثة . الخلثثثثيل بلداصثثثث  ةُبابلثثثث  .ب . مثثثثا لر    [23] مثثثثاى للصثثثثحالة : سثثثثل نة عة دار جر ثثثثدة عة

 .231   ذ9133  ةالن ر

  9192ح .سثثثثثل نة عمثثثثثاى:  الئر ثثثثثدة الرسثثثثثمية .ب وثثثثثدار ُثثثثثاصوى المعثثثثثام   المدصيثثثثثة . ذ2198/ 21مرسثثثثثوذ سثثثثثل اصت رُثثثثثم  [22]

 .998  82  89  18  11: ذ  مواد2198

مثثثاى الحثثثد ص .الم رةعثثثت  األمثثثي  بثثث  علثثثت  [21] دراسثثثة  . سثثثار   ة  ثثثة الم ارعثثثة لثثثت ألر تيثثثا ال ثثثرُية -دراسثثثا  لثثثت سثثثار   عة

 .298  218  212   ذ9112  جامعة السل اى ُابو : سل نة عةماى . إبرا يم ال    وفيرةى: ةسحتيا
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مثثثثاى . دراسثثثة مةفصثثثثلة بثثثثي  الفتثثث  ةالتثثثثاصوى –ال ثثثثرح الثثثثوالت أل يثثثاذ ال ركثثثثا  ةالموار ثثثثص  .الم ثثثنت  منثثثثاا محمثثثود  [28] دار : عة

 .82  83   ذ2199  ال تالة للن ر ةال وق  

 .228   ذ2191  مي بة النفابة: مست  .9ح . سل نة عةماى سار   ة بارة .ر   سعيد ب  سالم المعم [23]

مثثثثاى .2ق .جبينثثثثة األةبثثثثار لثثثثت سثثثثالر   قصئبثثثثار .المفيثثثثر   سثثثثعيد بثثثث  علثثثثت المفيثثثثر   [21]   ذ9112  ةقارة ال ثثثثراُ: سثثثثل نة عة

 39. 

 .التثثثا رة .  مئلثثثة ا سئا ثثثا  الحد  ثثثة لثثثت المي بثثثا  ةالمعلومثثثا  . سرسيثثث  ةةوثثثف الو ثثثابا األرشثثثيفية .مثثثي د  سثثثلو، علثثثت  [11]

 .918  81 -33  21   (ذ9113) 1ح

مثثثاى .البنثثثابت  مثثثداد بثثث  سثثثعيد بثثث   مثثثد  [19]   283   ذ2191  دار الحيمثثثة: لنثثثدى .9ح.  ال ثثثار   ةالبيثثثاى لثثثت أصسثثثاب ُبابثثثا عة

281  382.
 

  81  83  81  82  88  81  23  23  28  21 -92  92  3  2 -9)وثثثثثثور الو ثثثثثثابا أرُثثثثثثاذ: الملحثثثثثثا: (وثثثثثثور)الو ثثثثثثابا [12]

39  32  29  22  21  23  12  18  18  11  81  89  83  82  81  81  39.) 

  دار الس سثثثثثثثا :اليو ثثثثثثث  .91ق .2ح . الموسثثثثثثثوعة الفتبيثثثثثثثة اليو  يثثثثثثثة . ةقارة األةُثثثثثثثاف ةال ثثثثثثث وى اإسثثثثثثث مية باليو ثثثثثثث  [18]

9328    83  221  228. 

مثثثثاى .ةقارة البلثثثثد ا  اإُليميثثثثة ةمثثثثوارد الميثثثثا   [13] مثثثثاى .2ح . مثثثثوارد الميثثثثا  لثثثثت عة   911  92   ذ2113  حبعثثثثة مثثثث ةى: عة

919. 

 [65] H. Ch. Lea: History of the Inquisition in Spain, V. I, pp62- 64.  

[66] http://www.ahlalhdeeth.com 

[67] http://www.almaany.com/ar/dict/ar/لبيلة ,  http://www.almrsal.com/post/332997 

[68] https://ar.wikipedia.org/wiki  

[69] www.dorar.net 

[70] https://www.isalna.com/137234/  

[71] http://www.islamtoday.net 

[72] http://www.islamweb.net 

[73] http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=113 

[74] http://www.taddart.org/?p=6620 

[75] Jams . Introduction to English law 12th edition . butter worth, 1998, p414. 

[76] R. Garcia di Linares. Escrituras Arabes Pertenecientes al Archivo de Nuestra Senora del 

Pilar de Zaragoza Homenaje a Francisco Codera,1904, p171- 197. 
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 الم حـــــــــق

 :الوثيقة القانية                                                                             :الوثيقة اوولى -

 

 .م1871مارس  11بيع م رعة بومية بُه  في                  [.السنةلير محاد ]يناير  1بيع قطعة أرض ببلاة ًراص بتاريق يوم 

 :الو يتة الرابعة                                                                            :  الوثيقة القالقة -

 

 .م1728يناير  2بيع نرف بيت بالحطب والطيح ب نجبار في                         .م1777أبري   11بيع شيخة لنا ر بح  ات  ملكها  له ببلاة باية  

 :الوثيقة السادسة                                                                            :الوثيقة الخامسة -

 

 .م1211فبراير  12بيع أربع نخ ت وشجرة بيع  يار في                       .م1211يونيو  57ع أثر مال مح فلج العوابي في ببيع ر

 :الوثيقة القامنة                                                                  :الوثيقة السابعة -
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 .م1212يوليه  11بالطيح والخشب ب نجبار في بيع مبنى                   .م1211أبري   52بإبرال في  لنقا بيع وشرال  يار، ث  الشرا

 :الوثيقة العاشرة                                                                               :الوثيقة التاسعة -

 

 .م1210مارس  11بيع نخ  بآثار مال في سمائ  بوادي بني رواحة في                                        .م1210يونية  11بيع نخ  بسمائ  في 

 :الوثيقة القانية عشر                                                                    :الوثيقة الحادية عشر -

 

 .م1250يناير  0بيع بيت بالطيح والخشب بباية في                        .م1252مايو  11بيع ثلقيح مح شجرة امنبا بمن  في 
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                              :الوثيقة القالقة عشر       :الوثيقة الرابعة عشر

 

 .ذ9181سب مبر  29بي  أ ر مار م  للل المصرق بمن  لت                   . ذ9128د سمبر  23بي   وش ةأرب  دكاكي  ببلدة المبيرب لت 

 :الوثيقة السادسة عشر                                                        :الوثيقة الخامسة عشر -

 

 .ذ9189 وليو  9بي  ُارب شراعت ب صئبار لت                  .ذ9181صولمبر 2بي  أ ر مار م  للل العيني  لت 

 :الوثيقة القامنة عشر                                                                  :الوثيقة السابعة عشر -

 

 .م1210فبراير  52بيع م رعة وبيت بقرية الشار  بالم يبي في                                     . م1211يونيه  55بيع م رعة في                   

 :الوثيقة االعشرون                                                          :الوثيقة التاسعة عشر -



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 229 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 .م1211يوليو  11بيع م رعة بقرية ستا  بوادي بني  روص في       .م1217مايو  15بيع م رعة  بفلج بوحلفه مح بلا حبرا مح وادي المعاو  في 

 :الوثيقة الثانية والعشرون                                                     : الوثيقة اإلحدى والعشرون -

 

 .م2944فرباير 23بيع خنلة بفلج البحري ببلدة الشريعة مع اإلقالة ملدة مخس عشر سنة يف           .                           م2943يناير  8بيع بئر بالسيب مبسقط يف 

 :الوثيقة الرابعة والعشرون                                                         : الوثيقة الثالثة والعشرون -

 
 م2946يونيه  8بيع بيت بالطني واحلجارة بوالية مطرح يف           .م2945 ديسمرب 07بيع بيت جبعالن بين بو حسن يف 

 :الوثيقة السادسة والعشرون                                                 :           الوثيقة اخلامسة والعشرون -
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 م2952أغسطس  00يف السليف عربي  بفلج شنبوه بقرية اقرار ببيع         .2949 يناير 4جزء من بئر وإقالة ملدة مخس سنوات يف بيع سهم من األرض و 

 :الوثيقة الثامنة والعشرون                                                                     : الوثيقة السابعة والعشرون -

 
 .م2950بيع خنلة بكل مشتمالهتا بربكاء يف أول أبريل                    . م2952يناير  8بيع جلبة بفلج كبري مع اإلقالة ملدة مثانية أعوام يف 

 :الوثيقة الثالثون                                                                             : الوثيقة التاسعة والعشرون -

 
 .م2953أبريل  02بيع أرض بفلج دارس بنزوى يف           .م2950أبريل  23بيع مال أخضر وبئر وخنل وأشجار بأرض البحرين بربكاء يف 

 

 :الوثيقة الثانية والثالثون                                                                        : الوثيقة اإلحدى والثالثون -
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 .م2955مايو  09بيع خنلة خنال بفلج الرمحة بقرية املهجة يف                           .م2954 أكتوبر 05بيع دكان دون األرض بنزوى يف 

 :الوثيقة الرابعة والثالثون                                                                                :الوثيقة الثالثة والثالثون

 

 .م2956 يونيو 20بيع أثر ماء من فلج البحري يف                      . م2955يونيه  7بيع بيت بقرية بالطني واحلجر احلميل بالرستاق يف 

 :الوثيقة السادسة والثالثون                                                                             :الوثيقة الخامسة والثالثون -

 

 .م2962مايو  2 بيع قطعة أرض من فلج البحرية بسمد الشأن يف                         . م2956مارس  09بيع مزرعة ببلد احلجرية بالسويق يف 

 :الوثيقة الثامنة والثالثون                                                                                 :الوثيقة السابعة والثالثون -



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 
 .م2962سبتمرب  9بيع مال ببلد الفتح ببهال يف                     م2962مايو  27بيع بيت من طني وحجر يف مطرح مبسقط يف 

 :الوثيقة األربعون                                                                               :الوثيقة التاسعة والثالثون -

 
 .م2962بريل أ 02بيع غالة بإبراء يف                                             .م2962فرباير  4بيع بيت بقرية وادي العني بعربي يف 

 :الوثيقة الثانية واألربعون                                                                     :الوثيقة اإلحدى واألربعون -

 
 .م2960سبتمرب  23يف بيع عشرون خنلة من احلرادي بربكاء                   .م2960يوليو  04بفلج الرسة بفنجا والية بدبد يف ( خنالت)بيع ثالثة فروض

 :الوثيقة الرابعة واألربعون                                                                           :الوثيقة الثالثة واألربعون -
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 .م2967ديسمرب  07بيع مزرعة باحلرادي بربكاء يف                                  .م2963سبتمرب  5بيع عابية من فلج ميثا ببهال يف 

 :لوثيقة السادسة واألربعونا                                                                       :الوثيقة اخلامسة واألربعون -

 
 .م2968يوليو  06بيع خنلة نغال من بلدة الشريعة فلج البحري مع اإلقالة ملدة عشر سنني يف                    . م2968مايو  22بيع أربع فروض بفلج الرسه بفنجا يف                      

 :الوثيقة الثامنة واألربعون                                                                           :الوثيقة السابعة واألربعون -

 
 .م2972يونيه  26بيع مثاين خنالت بفلج املشراف بلد السيارية بيع خيار ملدة عشر سنني يف                              م 2969نوفمرب  26بيع مزرعة وسواقيها بإزكي يف            

 :الوثيقة اخلمسون                                                                         :الوثيقة التاسعة واألربعون -
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 .م2970سبتمرب  9بيع ثالث عوايب من بلدة الشريعة سقي البحري يف                                .م2972أكتوبر  26بيع ست عشر خنلة من فلج املشراف من بلدة السيارية بيع خيار ملدة عشر سنوات يف 

 :الوثيقة الثانية واخلمسون                                                                       :الوثيقة اإلحدى واخلمسون -

 
 .م2975أغسطس  9بيع بئرين بربكاء يف                                    .م2973يونيه  23بيع خنل وصرم ومفاسل وأرض وشجر وستون أثر ماء يف جعالن بين بو حسن 

 :الوثيقة الرابعة واخلمسون                                                                           :  الوثيقة الثالثة واخلمسون -

 
 .م2977ر يناي 24يف  بلد احلاجربيع مزرعة بفلج العني ب                              .م2975 ديسمرب 03يف  ببلد احلاجربيع مزرعة بفلج العني 

 :الوثيقة السادسة واخلمسون                                                                   :الوثيقة اخلامسة واخلمسون -
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 .م2977يوليه  02بيع بيت بوادي عدي باملضريب يف 

 
 .م2977 هيولي 06بيع مزرعة بفلج أيب اخليس جبعالن بين بو علي يف                                                                                        

 :  الوثيقة السابعة واخلمسون -

 
 .م2977أكتوبر  02بيع أرض باملضريب يف 

 :   الوثيقة التاسعة واخلمسون                                                                              : الوثيقة الثامنة واخلمسون -
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 .م2977ديسمرب  0بيع بيت مبنطقة الغبنة بالسيب مبسقط يف 

 
 .م2978يوليه  07بيع خنل بفلج احمليول جبعالن بين بو حسن يف                                                                                          

 الوثيقة اإلحدى والستون                                                                                   : الوثيقة الستون -

 
 .م2982فرباير  3بيع مزرعة من سقي فلج هصاص بسمائل يف                           .م2979سبتمرب  5بيع خنل بالوايف جبعالن بين بو حسن 

 :  الوثيقة الثانية والستون -
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 .م2982مارس  20بيع مال أخضر باحلجرية بالسويق يف 

                                                                                  :  الوثيقة الثالثة والستون -

 
  .م2982نوفمرب  09مبحلة الغربا بسفالة مسائل يف بيع أراضي 

 :   الوثيقة الرابعة والستون -

 
 .م2982مايو  20بيع أرض بأم السيل ببلد الكامل جبعالن يف 

 :     الوثيقة اخلامسة والستون -
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 .م2982مايو  23بيع بيت بالسعف واجلذوع جبعالن بين بو علي يف 

 
                                                                            :   الوثيقة السادسة والستون -

 
  .م2980أكتوبر 22بيع أربع آثار ماء جبعالن مع اإلقاله عشر سنني جبعالن بين بو حسن يف

 :    الوثيقة السابعة والستون

 
 .م2983يناير  00بيع موضع خنلة يف فلج الوايف جبعالن بين بو حسن يف 

 :    الوثيقة التاسعة والستون                                                                           : الوثيقة الثامنة والستون -
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 .م2984مارس  02بيع رم بقرية النجيد يف                                      .م2983فرباير  9بيع عابية ببلد هصاص بسمائل يف 

 :    الوثيقة اإلحدى والسبعون                                                                              :    الوثيقة السبعون -

 
 .م2989يوليه  3بيع مال من فلج اجليدر جبعالن بين بو علي يف                                 .م2986يونيه  2بيع أرض ببلد وادي العلي يف 

 :    الوثيقة الثالثة والسبعون                                                                        :  الوثيقة الثانية والسبعون -

 
 .م08/22/2992 بيع أربع خنالت ببلدة املسفاة بسمد الشأن بالروضة يف         .م2992يوليه  26بيع أرض مبنطقة النهضة ببلد الكامل جبعالن يف 

 : الوثيقة اخلامسة والسبعون                                                                     :   الوثيقة الرابعة والسبعون -
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 .م2992فرباير  4بيع جلبة برسة العمقات بفنجا بوالية بدبد يف 

 
 .م2994مارس  02بيع عقار بإبراء يف 

 :  الوثيقة السابعة والسبعون                                                                       :  الوثيقة السادسة والسبعون -

 
 .م2995أبريل  28جبعالن بين بو حسن مع االقالة عشر سنوات يف بيع دكانني بالغنيمية                                                          . م2994أغسطس  08بيع مزرعة بقرية النجيد بسمائل يف 

 :   الوثيقة التاسعة والسبعون                                                                              : الوثيقة الثامنة والسبعون -
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 .م2998فرباير  22بيع عابية ببلد طهوة بالكامل والوايف يف                           .م2996يونيه  20بيع منزل ببلد احلجرية بوالية السويق يف 

 
 : الوثيقة اإلحدى والثمانون                                                                              :الوثيقة الثمانون -

 
 .م0222مارس  08بيع منزل مبنطقة الغليل بالسويق يف           .م2999نوفمرب  03بيع ضاحية مبنطقة القناطر بلدة السفالة والية إبرا يف 

  :الوثيقة الثانية والثمانون -

 
 
 .م0223سبتمرب 03بيع عقار بالكامل الوايف يف  
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 :  الوثيقة الثالثة والثمانون -

 
 292.م0225مايو  22بيع نصيب من حصص جتارية بشركة يف إبراء يف 

 

                                                             
 


