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 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  9صفحة | 

 

R



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  01صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  00صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  01صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  02صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  03صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  04صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  05صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  01صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  01صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  09صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت............................................................................تقديمال

  11صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  12صفحة | 

 

G



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  11صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  12صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  13صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  14صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  15صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  12صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  12صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  12صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ ............................................................................مقدِّمةال

  23صفحة | 

 

 

 

                     

                                                    

 

 

 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 

 

  ْتَحْضَرَمُو



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  11صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 

  

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 

  

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  13صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 

  

 







 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 





 

  

 

  

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 



 

  







 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

 







 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



  

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

 

 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

  

. 

: 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 

 

 

 : 

 

  : 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                                        



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                 

                                                    



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

                                                                                          



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

.            

                                                              



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

                                                                              



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 

  

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 

   

  

 

  

 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

 

   

   



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

    

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

                                                                             

                                                     . 

                                                                                                                 

                                                                  . 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                                                                                       

                                                         .  

                                                                                        

                                                                             .  

                                          



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 

 

                         



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

                                                        



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                                                             

                                            



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 

. 

                                             



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

                                                     



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

                                                                             



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                                         



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

  

                                                              



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

   

                                                                



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  34صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

                                               



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  31صفحة | 

 

  

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

  



 ..............................................تاريخ حضرموتألول..........................الفصل ا

  33صفحة | 

 

 

 

***         ***       *** 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  89صفحة | 

 

 
 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  88صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  011صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  010صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  011صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  012صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  013صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  014صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  015صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  011صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  019صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  018صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  001صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  000صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  001صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  002صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  003صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  004صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  005صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  001صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  009صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  008صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  011صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  010صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  011صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت................................................الفصل الثاني.......................

  012صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  424صفحة | 

 





 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  425صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  426صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  421صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  421صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  421صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  431صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  434صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  432صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  433صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  434صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  435صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  436صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  431صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  431صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  431صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  441صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  444صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  442صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  443صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  444صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  445صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  446صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  441صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  441صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  441صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  451صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  454صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  452صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  453صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  454صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  455صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  456صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  451صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  451صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  451صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت.................................................لثالث.....................الفصل ا

  461صفحة | 

 

q: 

   

 

***       ***        *** 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 

 
 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 

 

ۚ

ۚ



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  166صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  161صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  116صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 



 تاريخ حضرموت....................................................................الرابع...الفصل 

  111صفحة | 

 

    ***        ***   ***



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 

 

 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 

 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  188صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  181صفحة | 

 

 
 
 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 

 

 
 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  118صفحة | 

 



 حضرموت  تاريخ .....................................................................الفصل الخامس

  111صفحة | 

 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  022صفحة | 

 

 
 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  022صفحة | 

 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  020صفحة | 

 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  022صفحة | 

 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  022صفحة | 

 



 ...................................تاريخ حضرموت...................س..............داسصل الفال

  022صفحة | 

 

     ***        ***  *** 



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  206صفحة | 

 

 
 

  

 ) حرف األلف (

 : سمٜمق أب٤من

 . ، يمام ذيمر اًم٘مٚم٘مِمٜمديسمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند

 : ب٤مرىم٦مإ

 يًٙمٜمقن اًمٓمريؼ سملم ريدة اًمديـ ووادي قمٛمد .  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمديـ ، ُمٜمٝمؿ : آل سم٤مضمٕمقل 

 : سم٤مسمراهؿآل 

٦م سمٗمتح ويمن وهل همٞمْم٦م آل سم٤مسمراهؿ وأصٚمٝمؿ ُمـ اًمّمدف، ؿِم : اًمرَ احلداد ضم٤مء ذم ؿم٤مُمؾ

 . ويم٤مٟمقا سم٤مهلجريـ، وُمٜمٝمؿ سمرطم٤مب وىمٞمدون سمٞم٧م واطمد ُمٜمٝمؿ

 : إب٤ميْم٦م

سم٤ميض ؿ قمالىم٦م سم٤معمذه٥م اإلـــــأن هل يىمٌٞمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م اًمٕمديد ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن. ويرى اًمٌٙمر

٥م آظمتالف ذم ــــــــــــسمًٌ  ،سمٞمٜمام ٓ يرى اًمٌٕمض ذًمؽ، ــــــــــــــ٤من ؾم٤مئدًا ذم وادي دوقمــــــــــــــــاًمذي يم

إمم قمٌداًمٚمف سمـ  ل مجع "أبٞمض" واإلسم٤موٞم٦م ٟم٦ًٌمً ـــــوـه "أب٤ميْم٦م"آؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي سملم يمٚمٛم٦م 

سمٕمض احلروف  ومقا ىمٚم٥مذا اًمرأي سم٠من اًمٕمرب ىمد قمرــــــــــــــــ، وىمد يدومع ـهاعمّري اًمتٛمٞمٛملإسم٤مض 

داد ــــــــــــضمأىمديٛم٦م سملم  ـ ىمّم٦م طمٚمٍػ ـــداد قمــــــــضموهق يمالم ُمٕم٘مقل مل٤م شمٜم٤مىمٚمف إ قمـ ُمقاوٕمٝم٤م.

 . دقمقه سم٤مًمٚمٌٞميض احل٤مًمٙم٦م ورضمالً 
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 :   (بٕمقسًمٌٕمقس )آل إ

 ٌُ ،  ؿ : آل قمٛمرــــــــز" سمْمؿ اًم٤ٌمء وؾمٙمقن ااًمٕملم ، وـهٕمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م ، واًمٜم٦ًٌم هل٤م "اًم

٤مش ، آل هرم ، آل هبٞمٜم٦م ، آل قمديقه ، رف ، آل ؾمحٞم٤من ، آل سمـ ُمتّ ـــــــــــآل قمٌداًمّمٛمد ، آل اجل

د ، آل اعمٖمرا ، ـــــــــري٥م ، آل ُمْمٞمؼ ، آل اًمِمًٕم٦م ، آل اًمؼم ، آل طم٦ٌم ، آل ـمٌٞمف ، آل أمحــــــــآل طم

اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع  هذــــــه ممإح يٜمتٛمقن ن ىمٌٞمٚم٦م اًم٤ٌمُمٕمس ذم ٟمقّ أ٘م٤مل آل ُمٜمّمقر ، آل اًمديقن. ويُ 

 . اًمًٞمٓم٤من ه٤مرسملم ُمـ ومتٜم٦م ُم٤م إممهنؿ ضم٤مءوا إو

 :  ب٘مقرإ

 سمٓمـ ُمـ ي٤مومع ، يًٙمـ ىمري٦م )سمٜم٤م اسم٦م( ذم حل٩م . 

 : طم٤مُمدةإ

 : ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر صالح سمـ أمحد اًم٘م٤مئؾ ، ي٤مومعىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مٕمٓم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ 

 ٤مجيقدقك ي٤مضمٞمد وهمػمك ُمــــــــــــــــأبدي٧م سمؽ وأدقم

 ٤مق اًم٘مٞمقدــــــــــــــــؼ ُمـ اًمًــــــٚمــــــٞمقم ي٤مُمٓمـــــــي٤مطمل ي٤مىم

 دان إؾمقدــــــــــــأيـ اًمدول أيـ آل قمٌداًمٚمف ومه

 ٤ممل قمٌقدــــــويـ سمـ ُمٓمٚمـــؼ ويـ رسمٕمف ويـ سمـ ؾم

 رح ذم اًمرسمـقدــــــــــــأيـ اًم٘مٕمٞمٓمل أيـ ي٤مومع ذي شمٓم

  ؾمٜمقدذي يرقمْمقن اًمًٞمؾ جمرى يٓمٚمٕمقٟمف ذم

 :  إطم٤مُمدة

 .  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمفُمـ ىم٤ٌمئؾ ُمٜمٓم٘م٦م اًمْم٤مًمع ، ُمـ محػم

 :إطم٤مُمدة 

 ُمٜمٝمؿ قمٛمر قمٌداًمٚمف سمـ ُم٘مٞمص.ُمـ ٟمًؾ اًمًٚمٓم٤من أمحد سمـ يامين،  سمٜمل فمٜم٦َم، وهؿــ  ُمـ آل متٞمؿ
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 :   طمتٚم٦مأآل 

  .أهؾ يًٚمؿ ، أهؾ ٟمجٛم٦م"أهؾ اًمقسمر ، " ؿ : ـ، وـه ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 : إطمجقر

 ( قتـــــــــــــــــطميُم ر )أطمد أودي٦مجْ إمم طَم  ٕمرومقن هبذا آؾمؿ ذم حل٩م ٟم٦ًٌمً ، يُ  ومئـــ٤مت ُمـ اعمقازم

ودقمقا  : هؿ إطمدى ىم٤ٌمئؾ حل٩م ، وىم٤مل٤مغ ذم يمت٤مسم٦م "سمالد اًمٕمرب" وقمدّ ُمّمٓمٗمك اًمدسمّ  ؿَ هِ ووَ 

ؿ سمقضمف قم٤مم أيمؼم ــــــقت ، ؾمٛمرهتؿ ؿمديدة، وـهـــــــــــــــر ذم طميُمــــــجْ إمم طَم  ؿ ٟم٦ًٌمً ـــــــــــسمذًمؽ آؾم

د ـــ٩م سم٤مٕؿمٖم٤مل اًمِم٤مىم٦م وىمـــــــــقن ذم حلــــــــــقر يِمتٖمٚمــــــــؾم٤مقمدًا ُمـ اًمٚمحجل ، واحلج  وأؿمد  امً جطم

 دداً ـــــ" قمـص٤مطم٥م "هدي٦م اًمزُم وهؿ يٜمتًٌقن إمم ىم٤ٌمئٚمٝمؿ احليُمٞم٦م ، وقمدّ ، رومقا سمت٘مقاهؿقمُ 

ر ىمًامن يمام ضم٤مء ذم "اًمِم٤مُمؾ" : ــــــــــــــــ٩م ًمٙمثرة اًمزراقم٦م . وهؿ ذم طمجــــــــــــويٙمثرون ذم حل ،ُمٜمٝمؿ

 .  ""آل سم٤مطمًـ ، اًمّمٌٞم٤من

 :  إطمدوث

  . طمدوصملُمٜمٝمؿ ظمػم سمـ ٟمٕمٞمؿ احليُمل إ ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ ٟم٤مهض ُمـ طميُمقت 

 :  إطمالف

ل : آل سم٤مًمٕمٛمش ، آل سم٤مؿمٛمٞمؾ ، آل سم٤مزقمزوع ، آل سم٤مظمِم٥م ، ـــــــه رْ ـــــــــؾُم ع مخ٦ًم أُ ـــــــٛمـــــــجي طمٚمٌػ 

ر اًمًٞمد ؾم٤ممل سمـ ــــــــــــــــــــؾمذه إـــــــ٤مب ـهـــنًأ سمٕمض وىمد سملّم  ،آل سم٤مضمخٞمػ ، يًٙمٜمقن اًمٕمرؾمٛمف 

  .  ةيمٜمدّ  مجٞمٕم٤ًم إمموىمد ٟمًٌٝم٤م اًمٕمٚمقي،  ضمٜمدان 

 : (ٛمر )سمٜمق إمحرحَ ٚمْ آل سمُ 

ر ــــــًــًمٞمدوقمـــــــــ شمًٙمـ "قمرض سمٚمحٛمر" ذم وادي  ، ٝمػمة ُمـ ىم٤ٌمئؾ سم٤مدي٦م طميُمقتىمٌٞمٚم٦م ؿم

داث ـــــ٤من ، هلؿ ُمِم٤مريم٦م واؾمٕم٦م ذم إطمــــــــُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞمٌ،  وهمٞمؾ احل٤مًمٙم٦م

طملم هجؿ قمغم "اخلري٦ٌم" وطمٙمٛمٝم٤م ـه  A8@ر أطمدهؿ ؾمٜم٦م ـــــ، ذيمـــــــاًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم وادي دوقم
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ؿ سمٜمق ؾم٤ممل اعمٚم٘م٥م ـوـه،  ومٞمٝمؿ رئ٤مؾم٦م احل٤مًمٙم٦م ،قمنم ؾمٜمقات طمتك اؾمتٕم٤مده٤م آل وم٤مرس ُمٜمٝمؿ

قا ـــــــــويٜم٘مًٛم ،سمـ ؾمٕمد سمـ طمٞمدان سمـ طمّمـ اًمًٞم٤ٌمين لمحر سمـ رؿمٞمد سمـ دىمٞمؾ سمـ احلٚمٙمسم٤مٕ

  " .  ل ؾمٕمٞمد واًمؼميؼمةآاًم٤ٌمٟم٘مٞمٓم٦م وهل : " صمالصم٦م دي٤مر  إمم

 : (آل سمٚمخرم )سمٜمق إظمرم

ؿ ُمـ سمٜمق ؾمٕمد سمـ احلٚمٙمل سمـ ؾمٕمد سمـ طمٞمدان سمـ ـــــوـه ،حل٤مًمٙم٦م ، شمًٙمـ "طمقوم٦م"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ا

  . طمّمـ اًمًٞم٤ٌمين

 :  سمٜمق أرض

أرض وهؿ ُمـ  ومرط سمٜمل -ر سم٤مُمٓمرف : واًمٗمرط ــــــــــىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع ، شمًٙمـ طميُمقت ، ذيم

 يمام ذيمر اًمًّ٘م٤مف.ويًٙمـ سمٕمْمٝمؿ "اًمٕمدان"  ،ىم٤ٌمئؾ اًمٌٞمْم٤مء اًمذيـ اؾمتقـمٜمقا طميُمقت

 :  ٜمق إؾمح٤مقسم

ع، آل اًمٜمٝمؿ، ، آل رسمٞمآل ؿمٞم٤ٌمن، آل محدان":ـــؿ، وـهاعمِم٤ميخ شم٤ًميمـ ىم٤ٌمئؾ اًمّمٞمٕمرـمٌ٘م٦م ُمـ 

٥م ٟمِمقء ومئ٦م اعمِم٤ميخ إمم ــــــــويرضمع اًمٌٕمض ؾمٌيمام ذيمر قم٤مشمؼ اًمٌالدي. " ؼآل قم٘مٞمؾ، اًمٖمِم٤مًمٞم

د اًمٕمِم٤مئر اًمتل ًم . أو ًمٕمؾ اًم٥ًٌم أن اإلؾمالمدر ــــــــــــــــــٕم٧ٌم دورًا سم٤مرزًا ذم صهجرة سمٕمض أومرا

دًا ادمٝمقا إمم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ذم جمتٛمٕم٤مت ىمٌٚمٞم٦م ُمْمٓمرسم٦م مم٤م ضمٜمّ ــــــــــأوم  ،روب اًم٘مٌٚمٞم٦مـــــــــــــــٌٝمؿ احلرا

سمـ ضمٜمدان وٟمًٌٝمؿ إرهؿ اًمًٞمد ـــــــــــذيم. وضمٕمٚمٝمؿ ُمرضمٕم٤ًم حلؾ اعمِمٙمالت اًمٜم٤مؿمئ٦م سملم اًم٘م٤ٌمئؾ

  . ةيمٜمدّ  إمم

 :  سمٜمق أيب أؾمقد

سمٓمـ ُمـ هند ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م وهؿ سمٜمق أيب ؾمقد اسمـ  ، اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمره٤م ىمديٛم٦م ُمـ هند ىمٌٞمٚم٦م 

وقمدادهؿ ذم سمٜمل   :  ىم٤مل أبق قمٌٞمدة  . قد هذا ُمـ اًمقًمد ُم٤مًمؽ وطمرام وزيدــويم٤من ٕيب ؾم ،هند

   . ُم٤مًمؽ سمـ طمٜمٔمٚم٦م
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 :  قمٞم٤مل إؾمقد

  .ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٙمرب ، هؿ : قمٞم٤مل ؾمٚمٞمامن ، قمٞم٤مل ؾم٤ممل

 :  سمٜمق أؿم٤م

يمام ذيمر ذًمؽ  طميُمقتىمٌٞمٚم٦م أُم٦م ُمـ  ، يم٤مٟم٧مة ، ٟمًٌقا إمم أُمٝمؿ أؿم٤مءةىمديؿ ُمـ يمٜمدّ  سمٓمـ

  .إسمراهٞمؿ اعم٘محٗمل ذم ُمٕمجٛمف

 :  إؿم٤موًم٦م

آل  : ِمقزم( ، يًٙمٜمقن همٞمؾ سم٤موزير، ُمٜمٝمؿ٤ٌمن ، واًمٜم٦ًٌم هلؿ )اًمٚمْ ــــٞمـــقح ُمـ ؾمــــــٛمــــدار ُمـ اًمً

  .سمٜم٤م احل٤مرث سمـ ؾمٞم٤ٌمنإسمٓملم وطمًـ  ظمقيـسم٤مزي٤مد ، آل سم٤مرايم٦م . وهؿ احت٤مد ُمـ سمٜمق إ

 : (آل سمٚمنمف )سمٜمق إذف

ٙمٜمقن ــــــيً ذيمرهؿ صــــــــــالح اًمٌٙمري ذم شم٤مرخيف،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ، 

محر سمـ رؿمٞمد سمـ دىمٞمؾ سمـ احلٚمٙمل و إأذف ؿ سمٜمق إـــــــ"سمالد امل٤مء" ذم وادي دوقمـ . وـه

 ام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف .سمـ ؾمٞم٤ٌمن، يم سمـ ؾمٕمد

 :  إؿمٕمقب

٩م ، هؿ سمٜمق ؿمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕم٤ٌمن سمـ قمٛمرو سمـ ضمِمؿ سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ ـــُمـ ىم٤ٌمئؾ حل

اًمِم٤مم  إممه٤مضمروا  ،وىمد ذيمرهؿ اسمـ طمزم وهمػمه ،(اًم٘مٛمٜمدان)ذيمرهؿ إُمػم اًمٕمٌدزم ،ػمــــــــمح

 ،ػمــــــــــــــٞمًع سمـ محــــــبلم سمـ اهلٛمأؿ سمٜمق ؿمٕم٤ٌمن سمـ قمٛمرو سمـ زهػم سمـ ـــــــوـه، ثرأوُمٍم وهلؿ هب٤م 

  اًمٕم٤ممل. ٜم٥ًم اًمِمٕمٌل اًمٗم٘مٞمفواًمٞمٝمؿ يُ  ،ٟمًٌف قمٜمد ذيمره ذم طمرف احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ؾمٞم٠ميتومحػم 

 : (إص٤مسمح )ذو أصٌح

روف هؿ سمٜمق طم٤مرث ذو أصٌح سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ محػم ، ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٞمف اعمٕم ،ُمـ ىم٤ٌمئؾ محػم

ؿ ــــــــــــــــــهلو . رة اًمنميٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤مممــــإُم٤مم دار اهلج (ـهA?9ت )صٌحل ُم٤مًمؽ سمـ أنس إ
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ع ، شمتٗمرّ  قمٔمٞمؿٌ  يمٌػمٌ  ص٤مسمح اًمٞمقم ىمٌٞمٌؾ إ"زء اًمث٤مين ُمـ اإليمٚمٞمؾـــــؼ اجلر حم٘مّ ـــــــــــ٦م يمٌػمة . ذيمسم٘مٞمّ 

 .ٞمح٦م" ٘م٤مل هل٤م اًمّمٌّ خمتٚمٗم٦م ، وأؿمٝمره٤م إص٤مسمح اًمتل يُ  إمم أرسمع ىم٤ٌمئؾ ذم حم٤ملٍ 

 :  إصٜمٕم٦م

ك اًمٞمقم احلقاؿم٥م ، ُمٜمٝمؿ ومرىم٦م ٓزاًم٧م حتٛمؾ هذا آؾمؿ شمًٙمـ وادي شمقٟم٦م ذم ًٛمّ ىمٌٞمٚم٦م شمُ 

 .  سمح٥ًم ُم٤م ذيمر إسمراهٞمؿ اعم٘محٗمل ذم "ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان واًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م" ضمٜمقب اًمٞمٛمـ

 :  إصقوت

 .  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف٤متىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع هؿ آل اًمّمٞمّ 

 :  إقمٌقد

 .، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفةسمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمًٙم٤مؾمؽ ُمـ يمٜمدّ 

 :  إقمدول

 .قمدوزم ىم٤ميض ُمٍم سمٓمـ ىمديؿ ُمـ طميُمقت ُمٜمٝمؿ قمٌداًمٚمف ُمـ هلٞمٕم٦م احليُمل إ

 :  آل سمٚمٕمن )سمٜمق إقمن(

 . ـ احل٤مًمٙم٦مىمٌٞمٚم٦م ُم، وهؿ ُمـ سمٜمق رؿمٞمد سمـ دىمٞمؾ سمـ احلٚمٙمل سمـ ؾمٕمد اًمًٞم٤ٌمين

  : (آل ًمٕمًؿ )سمٜمق إقمًؿ

هؿ : آل ىمٓمٞم٤من ، آل أمحد سمـ وومخذ ُمـ آل ًمٗمِمع )إومِمع( ُمـ قمٞم٤مل ؾمٚمٞمامن ُمـ اًمٙمرب ، 

 . يمام ذيمر اعم١مّرخ اًمٕمريب قم٤مشمؼ همٞم٨م اًمٌالدي ذم يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت"إقمًؿ 

 : (قمًؿ )اًمٕمًامنآل إ

ؿ : آل اًمّم٘مع ، آل ضمٕمؿ ، آل سم٤مقم٤مين ، آل سم٤مؿمجػم ، ــــــــــــــــهو،  ٞمدْ ٌَ ٕمُ ٤من ُمـ سمٚمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

ٜمس ، آل سم٤مومْمؾ ، آل زيد . ــــــش ، آل سم٤مقمــــ٤مظمـــــزقم٥م ، آل سم٤مؿمٞم٦ٌم ، آل ُمـــــــؾ ، آل سم٤مُمـــــــ٘مـــآل سم٤مقم

 يمام ذيمر اًمِم٤مـمري ذم يمت٤مسمف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل". ٞمدْ ٌَ ٕمُ ٚمْ يًٙمٜمقن ؾمقط سمِ و
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 :  قمٚمؿآل إ

 . "إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمت٤مب "ذيمره٤م ص٤مطم٥م  ،ة يمٜمدّ طمقارث  ىمٞمؾ أهن٤م ُمـىمٌٞمٚم٦م 

 :  (قمٛمشآل سمٚمٕمٛمش )سمٜمق إ

طم٥ًم ُم٤م قا قمٜمٝم٤م ٚمُ ٘مِ سمـ "هٞمٜمـ" صمؿ ٟمُ  أهة شمًٙمـ "اًمٕمرؾمٛم٦م" ُمـ إطمالف ، ىمٞمؾ يم٤مٟمقا ىمديامً 

 ذيمر احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب " اًمِم٤مُمؾ ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م ".

 :  إقمٛمقر

 . اًم٘مٛمٜمدان( ذم يمت٤مسمف)سمح٥ًم ُم٤م ذيمر إُمػم اًمٕمٌدزمة ٩م ُمـ يمٜمدّ ـــحلحم٤مومٔم٦م ـ ىم٤ٌمئؾ ُم

 :  إقمٜمقد

دي، سمٗمتح أوًمف ٜمَ ر أبق سمٙمر ُمـ أمحد اًمٕمَ ــــــــــــ، ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمحل٩م وأبلم حم٤مومٔمتلىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ سملم 

 .  ، ذيمرهؿ اعم٘محٗمل ذم ُمٕمجٛمف، ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿوصم٤مٟمٞمف

 : (آل سمٖمٚمػ )سمٜمق إهمٚمػ

ـ . ُمٜمٝمؿ اعمحًـ حمٛمد سمـ أمحد سمٖمٚمػ ـــــــــــــأهة شمًٙمـ "هدون" و"ظمًقومر" ذم وادي دوقم

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿاًمٌٞمْم٤مء قمغم اًمٌالد احليُمٞم٦م يد٤ميص٤مطم٥م إ

 : (آل ًمٗمِمع )سمٜمق إومِمع

 .رب ، هؿ : آل إقمًؿ ، آل اًم٘مٜم٤مص ىمٌٞمٚم٦م ُمـ قمٞم٤مل ؾمٚمٞمامن إؾمقد ُمـ اًمٙمُ 

 :  إىمدور

 .  ، ذيمرهؿ )اًم٘مٛمٜمدان(حل٩م حم٤مومٔم٦مىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلقاؿم٥م ، شمًٙمـ ىمري٦م )اًمثٕمٚم٥م( ذم 

 : (ًم٘مٛمقش )سمٜمق إىمٛمقش

٤من" ُمٜمٝمؿ آل وم٤مـمٛم٦م ، آل جمقر ، آل حلامن ، آل طمٜمش ، ػم ، شمًٙمـ "طمٌّ ـــــــــــــــىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ مح

 اًمِم٤مُمؾ........ " .سمح٥ًم ُم٤م ذيمر احلّداد ذم يمت٤مسمف " آل ُمٜمّمقر ، آل أمحد 
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 :  إندائل

 . ذم "أن٤ًمسمف" اًمًٛمٕم٤مينيمام ذيمر هؿ سمٜمق أندا سمـ قمدي سمـ دمٞم٥م ُمـ دمٞم٥م، وسمٓمـ ىمديؿ 

 :  أَواب

اًمتٛمٞمٛمل ذم  اًمًٛمٕم٤مينيمام ذيمر وايب أطمد اًمت٤مسمٕملم سمٓمـ ىمديــــؿ ُمـ دمٞم٥م ُمٜمٝمؿ زي٤مد سمـ ٟم٤مومع إ

 . يمت٤مسمف اًمٙمٌػم اعمقؾمقم سمـــــ " إن٤ًمب "

 :  أود

كم إومقه إودى وهق صالءة سمـ قمٛمرو ــــــــــر اجل٤مـهــــــــــــــ٩م ، ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمــــــــٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ُمذطمىم

ة إذا ضمٝمّ ":  اًم٘م٤مئؾ ة هلؿ وٓها قهن٤م ــــــــــــــــــُمـ سمٓم". و٤مهلؿ ؾم٤مدوآيّمٚمح اًمٜم٤مس ومقى ٓها

٦م ذم ٤م سم٘مٞمّ ــــــــ، هليمٚمٞم٥م، سمٜمق ؾمقيؼاًم٘مديٛم٦م : سمٜمق ؿمٌٞم٥م، سمٜمق ىمٞمس، سمٜمق يمتٞمػ، سمٜمق ُمزاطمؿ، سمٜمق 

ؿ سمٜمق أود سمـ صٕم٥م سمـ ؾمٕمد ــــــــــــهو  .اًمّمٗم٦م ذم اهلٛمداينيمام ذيمر  سمٛمح٤مومٔم٦م أبلم ُمٜمٓم٘م٦م دصمٞمٜم٦م

 ُمـ ُمذطم٩م. ود سمـ صٕم٥م سمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمةأوهق ُمـ سمٜمق قمقف سمـ ُمٜمٞمف سمـ ة، اًمٕمِمػم

 :  إوًمقُمل

 ذم يمت٤مسمف " إن٤ًمب " . اًمًٛمٕم٤مين ذيمره سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف 

 :  سمٜمق أيدقم٤من

 .طميُمقتىمٌٞمٚم٦م ، وُمـ اًمّمدفىمٌٞمٚم٦م دمٞم٥م، وُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ : سمٓمقن ىمديٛم٦م 

 : إيزون

هؿ سمٜمق قم٤مُمر )ذو يزن( سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ زيد سمـ  ،ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ محػم

اعمِمٝمقر ؾمٞمػ ٜم٥ًم هلؿ اًم٘م٤مئد يُ  "اإليمٚمٞمؾيمام ضم٤مء ذم " ،اًمٖمقث سمـ ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ قمدي

وىم٤مل  ،سمٜمل زرقم٦م ، إيدوع -اهلٛمداين ُمـ سمٓمقهن٤م اًم٘مديٛم٦م : آل ذي ٟمٕم٤مُم٦م  وقمدَ  سمـ ذي يزن .

زون وُمٜمٝمؿ قمدد يمثػم يوهؿ إ ،آل ذي يزن سم٤مًمٞمٛمـ سملم حل٩م وُمرظم٦م : قمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿ
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٦م وهلؿ سم٘مٞمّ  .٘م٤مل هل٤م يِمٌؿويٜمزًمقن سمحيُمقت ُمديٜم٦م يُ  : وأو٤مف .سمحٛمص وطميُمقت

                         (.ذم طمرف اًمٕملم نٔمر ُم٤مدة اًمٕمقاًمؼأض ىمٌٞمٚم٦م اًمٕمقاًمؼ )ن سمٕميمٌػمة شمٙمقَ 

 : آل إيمدر

سمع اهلجري،  ُمـ ؾمّٙم٤من ىمري٦م ظم٤ٌمي٦م وطمّمـ اًمٜمجٞمػم ذق شمريؿ سمحيُمقت ذم اًم٘مرن اًمرا

 وهؿ ُمـ سمٜمل خلؿ سمٓمـ يمٝمالن، يمام ذيمر إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف اعمخٓمقط"اًمّدر واًمٞم٤مىمقت".

 ) حرف الباء ( 

 :  ٤مرّ اًمٌَ آل 

٤ٌَمّر )سمٗمتح اًم٤ٌمء اعمقطمدة وشمِمديد و. ـ اخلري٦ٌمــــــــــــــــيًٙماًمٕمٚمقيلم، اًم٤ًمدة ـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ  آل اًم

٤ٌَمّر اًمراء(:قم٘م٥م اًمنميػ قمكم  سمـ قمٚمقي  سمـ قمكم سمـ قمٚمقي سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهللاًم

 ظمدُم٦م اًمٕمِمػمة" .، يمام ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب "..إًمخ.........م.اعم٘مدّ  سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف

 :  آل اًمٌتػمي

 ذم " إن٤ًمب ". اًمًٛمٕم٤مينيمام ىم٤مل ٜمًٌقن إمم سمتػمة سمٓمـ ُمـ هند سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند يُ 

 :  حر٤مسمَ آل سمَ 

ٝم٤م طم٤موٜم٦م اًم٤ٌمسمحر ٤مء ذم اًمِم٤مُمؾ : ضم٤ٌمل اًم٤ٌمسمحر سمٗمتح اًم٤ٌمء واحل٤مء وومٞمـــــ٤من ، ضمــــــىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمٕمٛم

در ُمـ ضم٤ٌمل ــــــــشمٜمحو ،قم٦م سمْمؿ ومًٙمقنرْ آل سم٤موم٘مػم ، آل سم٤مزُ  :وُمٜمٝمؿ ،وطمرث هب٤م ُم٤ًميمـ هلؿ 

 . ي٤ًمر اًم٤ًمئر ذم وادي طمجر ُمتجٝم٤ًم ؿمامًٓ قمغم ؿ ـوـه ،اًم٤ٌمسمحر أودي٦م قمديدة شمًٞمؾ إمم طمجر

 :  آل سم٤مسمحٞم٨م

  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ، آل سم٤ميقؾمػ، آل سم٤مُم٘مصآل سم٤مؾمٗم٤مزم :هؿ ،ديـ ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمحٛمّ 

 :  آل سمحٞم٨م

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت......."ٟمٕمامنىمٌٞمٚم٦م ُمـ 
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 : اًمٌحٞم٨م

ؿ سمٜمق اًمٌحٞم٨م سمـ ضمٕمٞمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ دىمٞمؾ سمـ احلٚمٙمل ـــــــوـه ،ومخٞمذة ُمـ اجلٕم٤مومرة احل٤مًمٙم٦م

 ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ طميُمقت".سمـ ؾمٕمد اًمًٞم٤ٌمين

 : آل سم٤مسمحػم

  ، يمام ذيمــــــــر "سم٤مطمٜم٤ّمن" ذم يمت٤مسمف.ةهنؿ ُمـ يمٜمدّ إأهة شمًٙمـ احلٌٞمؾ ذم وادي دوقمـ، ىمٞمؾ 

 :  ءاْ دَ سمٜمق سمِ 

سمـ  ءاْ دَ ؿ سمٜمق سمِ ــــُمٜمٝمؿ قمدد ُمـ اعمِم٤مهػم . وـهو  ذيمرهؿ ص٤مطم٥م اًمٚم٤ٌمب،ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ 

 ُمـ ىمحٓم٤من.، ُمـ يمٝمالن ُمـ ؾم٠ٌم ةاحل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ صمقر سمـ ُمرشمع سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يمٜمدّ 

  : اْ دَ سمٜمق سمُ 

سمـ ؾمٕمد سمـ قمٛمرو  اْ دَ ؿ سمٜمق سمُ ـــــــــوـه ،اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦مُمذطم٩م سمٓمـ ُمـ ضمٕمٗمل ُمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ 

اح ُمٜمٝمؿ اجلرّ  ،ره ذم طمرف اجلٞمؿــــــٞم٠ميت ٟمًٌف قمٜمد ذيمؾمٕمٗمل ضمو ،ان سمـ ضمٕمٗملسمـ ذهؾ سمـ ُمرّ 

   . " أُمري وقمّمٞم٧َم   متري أيمٚم٧َم "  : ًمف ىم٤مل ًمف اًمزسمػم ُمٕم٤مشم٤ٌمً  اًمذي ،سمـ احلّملم

 :  آل سمدر

آل سمِمػم ، آل حمٛمد ، آل طمزيؿ ، اًمٕمقامه٦م ، آل  : ؿـــــــــــ، وـهاًمٙمن ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل يمٚمٞم٥م ُمـ هند 

 ، ذيمرهؿ قم٤مشمؼ همٞم٨م اًمٌالدي ذم يمت٤مسمف " سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت".طمدضم٤من 

 :  آل سم٤مسمدر

 .ؾ اًمٜمّقطمل، ذيمرهؿ سم٤مظمٞمّ وذج ص٤مهد ٤مىم٤مري ُمـ اًمديـ ، يًٙمٜمقن سم٤مـمريؼىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم

 :  اًمٌدو

د اًم٘م٤ٌمئؾ ، ُم٘م٤مسمؾ يمٚمٛم٦م ـــــــــــــقت قمغم أومـــــــــذم طميُم - قن اًمدالًٙمسم -وي" شمٓمٚمؼ يمٚمٛم٦م "سمدْ  را

ذا اًمت٘مًٞمؿ وان يم٤من ذم ضم٤مٟم٥م ــــــــــــــــ . وـهاعمحكّم اًمٕم٤مُمل  اث( سم٤معمّمٓمٚمح اعمزارع اعمًت٘مر )احلرّ 



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  216صفحة | 

 

د قمغم اًمٜم٥ًم ، ــــــــــــــــــل يٕمتٛمىمِ رْ ر شم٘مًٞمؿ قمِ ــــــــــــــاٟمف وُمـ ضم٤مٟم٥م آظم اىمتّم٤مدي ، إّٓ  -ُمٜمف اضمتامقمل 

 .ـ اًمت٘مًٞمؿ سمدوي٦م ـــــــــــالطم٦م إرض شمٌ٘مك وٛمــــــــوقمٛمٚم٧م ذم وم ،تؾمت٘مرّ إوم٤مًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٌدوي٦م وان 

ىم٤ٌمئؾ  ضمتامقمل إمماإل - ىمتّم٤مديقت طم٥ًم ٟمٔم٤مُمٝم٤م اإلــــــــــوشمٜم٘مًؿ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٌدوي٦م ذم طميُم

ء ـــــــــل ىم٤ٌمئؾ ؿمامل طميُمــــؾ ومٞمٝم٤م يم٤موم٦م ضمقاٟم٥م اًمٌداوة ، وـهؾ ، شمتٛمثّ طّم رُ  قت اعمت٤ممخ٦م ًمّمحرا

، ؾطّم د . وىم٤ٌمئؾ ٟمّمػ رُ ــــــــاًمرسمع اخل٤مزم يمآل يمثػم واعمٜم٤مهٞمؾ واًمٕمقاُمر واًمّمٞمٕمر واًمٙمرب وهن

 . قم وهمػمه٤مـــــــــــٛمــــــــؾمٞم٤ٌمن وٟمَقح واحلقت يم٘م٤ٌمئؾ ــــــــــــــرُمــــــٓمك ذم طمْمـــــــوشمٕمٞمش ذم اهلْم٦ٌم اًمقؾم

قت وأوديتٝم٤م ؾم٤ممه٧م ذم ٟمِمقء ادم٤مه٤مت ـــــــــوٓؿمؽ أن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م واًمزراقمٞم٦م ذم طميُم

ء إمم ــــــــــــــراف اًمّمحــــــأـم ذم  ، ومدومٕم٧م أبٜم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٤ًميمٜم٦م٤مهن٤ماضمتامقمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م سملم ؾمٙمّ  را

٤مئؾ اجلٌٚمٞم٦م ــ٧م اًم٘مٌــــــــــــــٕمــــــؾ ، سمٞمٜمام دومــ٤مد اًمٜمٔم٤مم اًمٌدوي اًمٙم٤مُمـــقمتٛمإ٤مري ، وــــــــــــؾ ذم اًمّمحاًمتقهمّ 

يمـــــــرة اًمتج٤مري٦م ٟمحــــــــــــــــإمم اهلج "احلي"ة وسمٕمض ومئ٤مت واعمًت٘مرّ  ٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ز اًمــــق ُمرا

دم٤مه إري ذم اعمحٞمط اهلٜمدي ؾم٤مقمد قمغم ــــــــــــــــــــــــشمٓمقر وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمٌح ، وًمٕمّؾ اًمٌٕمٞمدة واًم٘مري٦ٌم

ؿ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ــ، وؾم٤مـه٦م يم٤مهلٜمد وإٟمدوٟمٞمًٞم٤مقت اجلٌٚمٞم٦م ٟمحق اعمٜم٤مـمؼ اًمٖمٜمٞمّ ـــــــــــىم٤ٌمئؾ طميُم

، قت طمديث٦م قمٝمد سم٤مًمٌداوةوًمٞم٧ًم طميُم. ٟمت٘م٤مل ٟمحق اًمٌداوة هلذه اًم٘م٤ٌمئؾذم يمن دورة اإل

الل ومؽمة ممٚمٙم٦م طميُمقت ــرة ذم ُمقازيـ اًم٘مقى ظماعم١مصمّ  وم٘مد فمٝمر إقمراب يم٢مطمدى اًمٗمئ٤مت

 . قت ص٘مٕم٤ًم شمٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٌداوة اًمِمديدةـــــطميُم ويم٤مٟم٧م ر د.ضمقاد قمكم ود. سم٤موم٘مٞمف،ــــــــــيمام ذيم

 :  آل اًمؼمطمل

 . يمام ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب"اًمٚم٤ٌمب....."سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م  "سمريح"إمم  ة ٟم٦ًٌمً سمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ 

 :  آل سمروم

ـ ــــ، ٟمًٌقا إمم ىمري٦م "سمروم" قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر همرب اعمٙمال ، ويًٙماًمٕمٚمقي٦مسمٞم٧م ُمـ اًم٤ًمدة 

 . ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ظمدُم٦م اًمٕمِمػمة........."سمٕمْمٝمؿ "سمالد امل٤مء" ذم وادي دوقمـ
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 :  آل سم٤مسمريؼمة

 .ُمـ آل قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن ُمـ آل اًمٞم٤مس ُمـ اًمديـ ، يًٙمٜمقن "اعمجرى" ذم وادي دوقمـ

 : ل سمريؼمةآ

 ُمـ ؾمٞم٤ٌمن، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ. ل سم٤مدىمٞمؾ احل٤مًمٙم٦مآىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمق ؾم٤ممل سمٚمحٛمر ُمـ اًمرؿم٤ميدة ُمـ 

 :  آل سم٤مسمرجي٦م

 . ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "اًمِم٤مُمؾ......"دوقمـوادي ذم  "اجلٌٞمؾ"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل سمريؽ

رت دائرة ــــــــ، ووادي ضمردان وُمٜمٓم٘م٦م ؿمٌقة . ذيمعمِم٤ميخ ، يًٙمٜمقن اًمرُمٚم٦م اجلٜمقسمٞم٦ماـمٌ٘م٦م ُمـ 

:  ؿــــــــــــــــوـه ،اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمٝمؿ : هؿ يتقارصمقن ًم٘م٥م ؿمٞمخ ذم إرايض اعمحٞمٓم٦م سمِمٌقة

  .، آل زيداًم٘مقي، آل سم٤مؾمٞمػ ر، آل قمٌدـــٛمـد، آل ؾم٤ممل سمـ قمـــٛمـاًمرطمٞمؿ، آل قمكم سمـ أطم آل قمٌد

وهؿ ُمِم٤ميخ حيٛمٚمقن  ،٤مف : وذم ؿمٌقة مج٤مقم٦م ُمـ آل سمريؽوضم٤مء ذم شم٤مريخ طميُمقت ًمٚمً٘مّ 

وذم وادي ،ىمقا ذم وادي ضمردان، وىمد شمٗمرّ هلؿ اطمؽمام سملم ىم٤ٌمئؾ شمٚمؽ اجلٝم٤متالح ، وـــــــــــــــــــــاًمً

ٌَٞمْد سم٤محلٚمػ واجلقار. : ىمٚم٧م     .طمقل وذم دهر وقمرُم٤م وؿمٌقة  وـهـــــــؿ أن ذم قِمداد ىمٌٞمٚم٦م سمِْٚمُٕم

 :  سمريؽسمـ آل 

ٟمت٘مٚمقا ُمـ طمريْمف إ، ذيمــــرهؿ اًمٌٓم٤مـمل ذم يمت٤مسمفىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل ٟم٤مظم٥م ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع 

ًّ )إؾمٕم٤مء ىمدياًم( اًمِمحرُمديٜم٦م ذم وادي قمٛمد إمم   . إُم٤مرة ومٞمٝم٤م قا هلؿ، وأؾم

 :  آل اًمٌٓم٤مـمل

  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ .سمقادي دوقمـ يزيد ُمـ ي٤مومع ، يًٙمـ سمٕمْمٝمؿ سمٚمدة اًم٘مزةىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل 

 : آل سم٤مسمّمٞمؾ

 لرهؿ ُمٗمتـــــــُمـ آظمأيم٤مسمر، ومٞمٝمؿ قمٚمامء ٤مف وذيمر اًمً٘مّ  ،أهة شمًٙمـ اهلجريـ ذم وادي دوقمـ
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  ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿ..اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مسمّمٞمؾاعمٙمّرُم٦م  ٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٛمٙمّ 

 :  ٓملم٤مسمِ آل سمَ 

آل ؾمٕمٞمد ،  :ؿ ــــــح ، شمًٙمـ "فم٤مهر" ذم وادي دوقمـ وـهسمٗمتح أوًمف ويمن صم٤مٟمٞمف ، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقّ 

 ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف. .ؾ ، آل حمٛمد ، آل سم٤مسمنم ، آل سم٤مؾمٚمقم ، آل سم٤مقمثامنآل سم٤مظمٞمّ 

 :  لّم آل سم٤مسمٓمَ 

 . ، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ"سمٗمتح اًمٓم٤مء وشمِمديد اًمٞم٤مء اعمٙمًقرة ، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمًٛمقح ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 :  آل سم٤مسم٘مل

 ول هق إرضمح.واًم٘مقل إ ،ةوىمٞمؾ ُمـ يمٜمدّ  ،، ىمٞمؾ ُمـ ُمذطم٩مُمـ دوقمـطميُمٞم٦م أهة 

 ٌُ  : ٞمكم٘مَ سمٜمق اًم

  ذم "أن٤ًمسمف". اًمًٛمٕم٤مين، ذيمرهؿ طميُمقتىمٌٞمٚم٦م سمْمؿ اًم٤ٌمء وومتح اًم٘م٤مف، سمٓمـ ىمديؿ ُمـ 

 :  آل سمٙمر

ر، ــــــــــــــــٌل، آل سمـ ٟمًـــــــــحل٘م، آل ايـز اًمدّ ـــــــــؿ : آل قمــــــــع اًمٕمٚمٞم٤م، وـهـٌل ُمـ ي٤مومــــــــــــــــٌٞمٚم٦م ُمـ آل اًمٔمىم

 . الح اًمٌٙمريــــــصاًمٙمٌػم خ اًمٌٓم٤مـمل. ُمٜمٝمؿ اعم١مرّ ذيمرهؿ ، آل وٞمػ ُمقضمر، آل اًمدريٌل آل

 : آل سم٤مسمٙمر

  .، وضمدسم٦م قمثٞمامنقرة اعمًـ، وىمقيرةـــــــ٤من" ذم يمد، يًٙمٜمقن "طمٌّ ــٕمـــقد ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ؾمـــــــُمـ آل ًمً

 : آل اًمٌٝمٞمش

ٝمٞمش ٌؿ سمٜمق اًمـــــــــاعمٝم٤مدي٦م ، آل سم٤مىمحقم. وـهىمٌٞمٚم٦م سمـ ؾمٞم٤ٌمن ، ُمٜمٝمــــــؿ آل سم٤مدريس ، آل سم٤مقمٞمزر ، 

  ل سم٤ممحران وسم٤مقمٚمقانآل سم٤مص٤ٌمر واعمٝمدي وآسمـ حمٛمد سمـ وم٤مرس سمـ احل٤مرث سمـ ؾمٞم٤ٌمن وهؿ 

 :  اًمٌقاىمل

اًمٌقاىمل هؿ ذم  ىمٚم٧م:ذم شم٤مرخيف. اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،اعمٜم٤مهٞمؾىمٌٞمٚم٦م اعمٕمِمٜمل ُمـ ُمـ سمٞم٧م  ومخذ
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، اعمٜم٤مهٞمؾُمـ ّدهؿ "سمقيؼ سمـ ؾمٗمٞم٤من"، وهؿ همػم سمٞم٧م اًم٤ٌمىمٞم٦م  ــــــــــإصؾ ُمـ سمٓمقن سمٜمل فَمٜم٦َم، ضم

 .ٞمقماًموُم٤مزال ُمٜمٝمؿ سم٘مَٞم٦م شُمذيمر طمتك وُم٤ًميمٜمٝمؿ اًم٤ٌمدي٦م، وسمٞم٧م اًمزقم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ سمٞم٧م إؾمؿ، 

 :  اًمٌقاىمل

 . "إطم٘م٤مفشم٤مريخ  ضمقاهر ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،متٞمؿآل رو ُمـ ٛمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل قمَ 

 :  آل اًمٌٞمتل

٤مف ، ُمٜمٝمؿ ذم ر سمـ اسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمً٘مّ ــــــــــــــــأيب سمٙم ذري٦م، ُمـ سم٤مقمٚمقيسمٞم٧م ُمـ اًم٤ًمدة 

 هؿآل اًمٌٞمتل ىم٤مئاًل )ظمدُم٦م اًمٕمِمػمة ذيمـرهؿ ص٤مطمــــــ٥م يمت٤مب  ،دةدوقمـ وطمجر ويمٜمٞمٜم٦م وحمٛمّ 

٤مف سمـ حمٛمد ُمقمم اًمدويٚم٦م سمـ قمكم ٞمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمً٘مّ ـــــــــقم٘م٥م اًمنميػ أيب سمٙمر سمـ إسمراـه

٤مف ، وهٜم٤مك ىمٌٞمٚم٦م سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم...إًمخ ، ومٝمؿ ومرٌع ُمـ إذاف آل اًمً٘مّ سمـ قمٚمقي 

ٜمتًٌقن إمم اًمنميػ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٚمقي سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ رى : يُ ـــــــــــــــأظم

 ؿ:ـــــــــــــٝمــــٜمـــــس ُمــــوًمٞم(. أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٚمقي قمؿ اًمٗم٘مٞمف...إًمخ ، وإومم هل إؿمٝمر

 .سمحيُمقت  "أمحد سمـ زيـ"وطمقـم٦م  "اًمريْم٦م": أهة طميُمٞم٦م شمًٙمـ  آل اًمٌٞمتل

 :  آل سم٤مسمٞمؽم

ؿ جمٛمققم٦م ٟم٤مدم٦م ـــــــــــــهل سم٤مسمٞمؽم وآ . اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م  ء، شمًٙمـ اًمًقيدايـىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

ل آقه ول سم٤مضّم آطمٚمٛمقس ول آف ول اهلِّم آل قمٌقد و: آؿ ــــــحت٤مد ُمـ اًمّمػماح اعمراؿمدة وـهإقمـ 

د سمـ ـــــر سمـ سيح سمـ ُمرؿمــــــــــــٛمـــؿ ُمـ سمٜمق قمــــــــــل ؿمقاـم٦م وـهآل طمًـ وآل خم٤مرش وآسم٤ممل٤مح و

 ...ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف ،طمًـ سمـ قمٌداًمٚمف اجلٌكم سمـ طمٞمدان سمـ طمّمـ اًمًٞم٤ٌمين

 :  آل اًمٌٞمض

 سمـ قمكم سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًلماًمٌٞمض أمحد  لسمٜم: ؿ ـــهو اًمٕمٚمقيلم، اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 ، ذيمرهؿ اًمًّ٘م٤مف ذم يمت٤مسمف.ـه=>Aسم٤مًمِمحر ؾمٜم٦م  تقرّم اعم، ... إًمخسمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٗم٘مٞمف
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 : آل سم٤مطَمَٗمل

صم٦م واًمتج٤مرة، وهؿ قمرب ُمـ سمٜمل إصٝم٥م  ُمـ ؾمّٙم٤من وادي اًمٕملم، أصح٤مب احلروم٦م واحلرا

ــــــــــرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف اعمخٓمقط سمٓمـ ُمـ ظمقٓن سمـ ُم٤مًمؽ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، هٙمـــــــذا ذيم

 "اًمّدر واًمٞم٤مىمقت ذم ُمٕمروم٦م سمٞمقشم٤مت قمرب اعمٝمجر وطميُمقت".

 ) حرف التاء ( 

 :  ٌٞمعآل شمُ 

 . ذم شم٤مرخيف اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  " وهمػمه٤م،ٟمجد اًمٕمقاُمر"و "شم٤مرسم٦م"ًٙمـ ي، ُمـ اًمٕمقاُمر ومخذ

 :  ٥مٞمْ دُمِ 

سمٜمق ُمـــــــ ؿ ـــــ، وـهالمــــــدر اإلؾمــــــــــــُمِم٤مريم٦م ذم شم٤مريخ صهل٤م ُمـ يمٜمّدة،سمْمؿ ومٙمن ، ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م 

ة ُمـ ُمذطمــــــُمإ "ٞم٥ْم دُمِ "ٝمؿ قا إمم أُمّ ٌٌ ًِ ، ٟمُ ةقن ُمـ يمٜمدّ ـــرس سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ اًمًٙمــــــــــإؿم  .٩م ــــــــــرأ

ـ ــــــــإًمٞمٝمؿ اًمٕمديد ُم ٜم٥ًْم يُ  .، دوقمـدهر، رظمٞم٦م، قمٛمد :يم٤مٟم٧م ُم٤ًميمٜمٝم٤م ذم طميُمقت أودي٦م 

سمْمؿ اًمت٤مء ويمن اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة حت٧م  -٥م ٞمْ سمٜمق دُمِ و. اعمِم٤مهػم ذم صدر اإلؾمالم

ـٌ  - صمؿ ي٤مء ُمقطمدة ة ويمٜمدّ  ،ةقن سمـ يمٜمدّ ــــــــرس سمـ ؿمٞم٥م سمـ اًمًٙمـــــــــــــؿمأؿ سمٜمق ـة وـهُمـ يمٜمدّ  سمٓم

ٝمام ُمّ أدمٞم٥م هل و ،يم٤من ًمف ُمـ اًمقًمد أذس وقمدي ،ٞم٠ميت ٟمًٌف قمٜمد ذيمره ذم طمرف اًمٙم٤مفؾم

  : ذا ىم٤مل أبق قمٌٞمدـــــــــيم "طم٩مذدمٞم٥م سمٜم٧م سمقٓن سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ره٤م سمـ ُم"وهل  ،سمٜمقه٤م هب٤م َف رِ قمُ 

سمٜمل أذس سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ إؿ قم٤ٌمرة قمـ سمٜمل قمدي وسمٜمل ؾمٕمد ـــــــــــــه: دمٞم٥م  "اًمٕمؼم"وضمٕمؾ ذم 

  : ومٝمق يم٤من ُمـ وًمد قمدي وسمٜمل ؾمٕمد ىمٞمؾ ًمف دمٞم٥م وىم٤مل اجلقهري  : ىم٤مل اًم٘مْم٤مقمل ،اًمًٙمقن

٦م سمٛمٍم وُمـ وىمد ذيمر اًم٘مْم٤مقمل هلؿ ظمٓمّ  ٤مً هلؿ ٓ أُمّ  ومجٕمؾ دمٞم٥م أب٤مً  ،هؿ سمٜمق دمٞم٥م سمـ يمٜمدة

أيب ُمٕمٞمط  سمـإٜمك اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ــــي٤مه قمإر وــــدمٞم٥م ظمدي٩م سمـ ضمٗمٜم٦م اًمذي ىمتؾ حمٛمد سمـ أيب سمٙم

 . وُمٜمٝمؿ سمٜمق صامدح "إن ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد صمالصم٦ٍم ىمتٞمؾ اًمتجٞمٌل اًمذي ضم٤مء ُمـ ُمٍم أٓ" : سم٘مقًمف
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 :  آل اًمؽمايب

ـه . @?? قذّم ؾمٜم٦مـ قمكم اًمٗم٘مٞمف اعمٕمروف سم٤مًمؽمايب شمسمهؿ سمٜمق طمًـ و، اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 . ..............()ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمت٤مب  يمام أورد اًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م شمريؿُمديٜم٦م يًٙمٜمقن و

 :  ؽسمٜمق متٚمّ 

رو سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ـــــسمـ قمٛمُمرئ اًم٘مٞمس إؿ سمٜمق ــــوـه  .اًم٘مٚم٘مِمٜمدي ذيمــــــــره  ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ 

سمـ إوهل سمٜم٧م قمٛمرو  ،ٝمؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمذطم٩مُمّ أ "ؽمتٚمّ "و ،ةاحل٤مرث إيمؼم سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يمٜمدّ 

  .  زسمٞمد اعمذطمجل

 :   متٞمؿ آل

اًمًٚمٓمٜم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م يمثػماً ذم ُمقاضمٝم٦م طمّٙم٤مم ع ــ، وىمٗم٧م ُم٦م ُمـ ىمْم٤مقم٦مُمـ سمٜمل فمٜمَ قمٔمٞمٛم٦م  ٦مىمٌٞمٚم

ٞمٜم٤مت" سمٙمن أوهل٤م ـ سملم سمٚمدة "قمِ ـــــٙمـــوشمً. وؾمــــٞمــــــــ٤ٌمن قمــــٛمـــيمآل يمثػم واحلهل٤م اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٕم٤مدي٦م 

قت اًمًٞم٤مد ــــرُمـــــــــرف ضمٜمقسم٤ًم )شم٤مريخ طمْمــــذىم٤ًم وآل يمثػم همرسم٤ًم ، وٟمجد اًمٕمقاُمر ؿمامًٓ واًمٖم

، وىمد ىمٞمؾ ذم ٟمًٌٝم٤م ي٦م اعمٕمرووم٦م ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُملوهل همػم اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٜمجد(، @A ـص : ــضم

( ، وىمٞمؾ أهنؿ ُمـ ::: ـــــص : ـضم شم٤مريخ إطم٘م٤مف دان )ضمقاهرـــــة ُمٜمٝم٤م أهنؿ ُمـ مهقمدّ  أىمقالٍ 

مجٝمرة أن٤ًمب )٤مء ذم ــــــــوضم .(:=; ـــــــص : ـضم )أدوار اًمت٤مريخ احليُمل فمٗم٤مر ُمً٘مط وىم٤ٌمئؾ 

ذيؿ سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مذم سمـ ؾمٕمد هُ  فٜمّ متٞمؿ سمـ ِو  (?>>صــــ  ًمٕمربا

 ـــص : ـإطم٘م٤مف ضمشم٤مريخ )ضمقاهر ذم يمت٤مسمف  "سم٤مطمٜمّــ٤من"ر ــــسمـ ىمْم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ محػم. وذيم

ؿ ـــوـه وُم٤م سمٕمده...، ٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجريٜمَ فمٕمرومقن سمٌٜمل ويم٤مٟمقا يُ ( : "... >::-:::

ْؿ، : آل يامينإىمًـ٤مم اًمت٤مًمٞم٦م إمم   ٛمرو، ويٜم٘مًؿ آل قمَ ...رو وآل ُمًٕمقدٛمْ آل قمَ  ًَ آل ؾمٕمٞمد،  ىَم

ل قمثامن، آل قمٛمر سمـ قمٞمًك، ، آ٦م، آل ىمّمػم، آل اًمريمٞمزٛمِ ٚمْ ، آل ؾِم آل قمٌداًمِمٞمخ، آل ُمرؾم٤مف

ًِ د ، ٕمْ ًِ اًم، آل آل دطمٜم٤من : آل ومٚمقىم٦م، ؿ آل ُمًٕمقد إمم ـــــــًـــــويٜم٘م .اًمٌقاىملور ، ٗمْ سمٞم٧م ظَم  امحاًم
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راُمّم٦م، ٘ماًمو، آل ؿمٛمالنو، آل ؿمٞم٤ٌمنـهـــــــــــــــــ١مٓء ـهــــــؿ ، سمـ أمحد ٤مرؾم٦م، آل قمكمٌ، احلاًمٕمقران

ظملم ٟم٥ًم ع سمٕمض اعم١مرّ ــــــرضمويُ . ل سمٚمٝمٜمدي ، آل قمٌقدة ، آل اهلٞم٩م"، آل حمٛمد ، آآل زيدانو

ري ـــــــٞمؿ )اًمٌٙمـــــــمتآل آل طمٞمدرة وآل ؿمحٌؾ ذم وادي رظمٞم٦م إمم ىمٌٞمٚم٦م هؿ ح ووْ وآل رَ ، اعمٕم٤مرة 

ػ ـويّم .(:=;ــــــص : ــضمأدوار اًمت٤مريخ  اًمِم٤مـمري، ;8: ـــــصاًمٕمريب ىمدياًم وطمديث٤ًم اجلٜمقب 

يمثػم  ق ومتًك وي٤ًم ؿم٤مسم٤ًم ُمـ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل متٞمؿ، وـهمتٞماًم سم٘مقًمف : ويم٤من اًمدًمٞمؾ سمدْ  "هقًمٗمريتز"٤مًم٦م اًمرطّم 

ًُ إ ه إمم وؾمٓمف سمٜمٓم٤مق ُمئرزًا أبٞمْم٤ًم يِمد   ف إّٓ ـــقىمـــــــــــٛمرة ، وٓيرشمدي ومنٗم٦م ، ذو وضمف ؿمديد اًم

 ( .A=ـــ ص  –اًمٞمٛمـ ُمـ اًم٤ٌمب اخلٚمٗمل  -  )هقًمٗمريتز "قمت٤مد سمٜمدىمٞمتف

رُمقت ـأوردت سمٕمـض اعمّمــ٤مدر اًمت٤مرخيٞمـ٦م أن أىمــدم وضمـقد ًم٘مٌٞمٚمـ٦م آل متــٞمؿ ذم سمـالد طمْمــ  :   ىمٚمـ٧م

 ،ُمــ ىمٌـؾ دوًمـ٦م محـػم ذم اًمــٞمٛمـ يم٤مؾمـٍح  اًمتـل شمٕمّروـ٧م هلجــقمٍ  رُمقتـطمْمـيرضمـع إمم قمٝمـد دوًمـ٦م 

ـــرًمإلؾمــتٜمج٤مد سم٤مًم٘م٤ٌمئــؾ اًمٕمرسمٞمــ٦م اًمًــ٤ميمٜم٦م سمجٌــ هــ٤موزقمامء ٝمــ٤مممــ٤م طمــدا سمٛمٚمقيم ًُ سمٛمحــ٤مذاة  تاو٤مل اًم

٧ٌّم ىمٌٞمٚمـ٦م آل متـٞمؿ ـمٚمـ٥م اًمٜمجـدة وأرؾمـٚمقا جمـ٤مُمٞمع ُمــ ظمـػمة أبٜمـ٤مئٝمؿ ًمٜمّمـ رانُمٜمٓم٘م٦م ٟمـجــ رة ـ. ومٚم

ر قمـــغم اعمٕمتـــديـ، ومٙم٤مومـــ٠مهتؿ قمـــغم ذًمـــؽ سمـــ٠من ـوـــد قمـــدوان محـــػم، ومٙمتـــ٥م هلـــؿ اًمٜمّمـــ رُمقتـطمْمـــ

ء اًمرسمع اخلـ٤مزم، وأوردت ُمّمـ٤مدر  أؾمٙمٜمتٝمؿ اجلزء إؾمٗمؾ ُمـ وادي طميُمقت سم٢مدم٤مة صحرا

شم٤مرخيٞم٦م أظمرى أن أول وضمقد ًم٘مٌٞمٚم٦م آل متٞمؿ ذم سمالد طميُمقت يرضمـع إمم ومـؽمة طمـروب اًمـرّدة 

 ُمــــٜمٝمؿ ضمٜمــــقدًا ذم ضمــــٞمش قمٙمرُمــــ٦م سمـــــ أيب ضمٝمــــؾ ًم٘متــــ٤مل م، طمٞمــــ٨م يمــــ٤من اًمٙمثــــػم:;<ـه/99ؾمــــٜم٦م 

رُمقت، وؿمـ٤مريمقا ُمٕمـف ذم ُمٕمريمـ٦م "طمّمــ ـاعمّرشمديـ قمـ اإلؾمالم ذم ضمٝم٦م قُمـامن واعمٝمـرة وطمْمـ

اًمٜمجٞمـــــػم" ذىمـــــل سمٚمـــــدة "ظم٤ٌميـــــ٦م" وـــــد ومٚمــــــقل اعمرشمـــــّديـ ُمــــــ يمٜمـــــّدة واًمًٙم٤مؾمـــــؽ واًمًــــــٙمقن 

ٝمؿ اجلـزء إؾمـٗمؾ ُمــ واًمّمدف، ومٚمام يُمت٥َِم اًمٜمٍم اعمٌلم قمٚمٞمٝمؿ، يم٤موم٠مهؿ قمغم ذًمـؽ سمـ٠من أؾمـٙمٜم

ء اًمرسمــع اخلــ٤مزمرـوادي طمْمــ . وُمٜمــذ ذًمــؽ احلــلم ًمٕمــ٥م آل متــٞمؿ دورًا ه٤مُمــ٤ًم ذم ُمقت سم٢مدمــ٤مة صــحرا

رُمقت.. وىمــد ؿمــٝمد شمــ٤مريخ آل ـُمًــػمة إطمــداث اعمتت٤مًمٞمــ٦م واعمتٕم٤مىمٌــ٦م اًمتــل ؿمــٝمدهت٤م ُمٜمٓم٘مــ٦م طمْمــ
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قم٤مت وحت٤مًمٗم٤مت ُمع اعمٚمقك وزقمـامء اًم٘م٤ٌمئـ ؾ إظمـرى متٞمؿ اًمٓمقيؾ مُجٚم٦ًم ُمـ اعمتٖمػّمات ُمـ سا

سمـــزوغ ٟمـــقر اإلؾمـــالم طمٞمـــ٨م ىمـــدُمقا إمم اًمٜمٌـــل )ص( سم٤معمديٜمـــ٦م  رـُمــــ اًمٕمٍمـــ اجلـــ٤مهكم طمتـــك قمّمـــ

روا ذم سمــالد اإلؾمــالم ـاعمٜمــقرة ُمــع وومــد هنــد. وؿمــ٤مريمقا ذم ُمٕمــ٤مرك اًمٗمتقطمــ٤مت اإلؾمــالُمٞم٦م وإٟمتِمــ

اعمٗمتقطمـــ٦م وأؾمـــتقـمٜمقه٤م وصـــ٤مهروا أهٚمٝمـــ٤م وسمـــرز ُمـــٜمٝمؿ اًم٘مـــ٤مدة و اًمٕمٚمـــامء واًمٗم٘مٝمـــ٤مء واعمحـــّدصملم 

سمٜمـــل فمٜمّـــ٦م دوًمـــتٝمؿ اًمتـــل  –رُمقت، وم٘مـــد أىمـــ٤مم آل متـــٞمؿ ـلم وهمـــػمهؿ.... أُمـــ٤م ذم سمـــالد طمْمـــواعمٖمٜمّٞمـــ

قمروم٧م سمـ ) دوًم٦م آل يامين ( قمغم رىمٕم٦م واؾمٕم٦م إُمتـدت ُمــ ُمٜمٓم٘مـ٦م ؿمـٌقة همرسمـ٤ًم طمتـك ُمٜمٓم٘مـ٦م فمٗمـ٤مر 

رُمقت أّدت ـراع اًم٘مـٌكم ذم طمْمــذىم٤ًم عمدة شمزيد قمـ صمالصم٦م ىمرون ُمـ اًمزُمـ، همـػم أن دائـرة اًمّمـ

دوًمــ٦م سمـــ يــامين اًمتٛمٞمٛمٞمــ٦م إمم اعمٜمٓم٘مــ٦م اعمًــاّمة اًمٞمــقم سمـــ)اعمٜمٓم٘م٦م اًمتٛمٞمٛمٞمــ٦م( وهــل إمم شم٘مّٚمــص رىمٕمــ٦م 

اعمٜمٓم٘م٦م اعمّٛمتدة ُمـ ىمري٦م )اًمٖمرف( همرسمـ٤ًم طمتـك ىمريـ٦م )ؾمـٜم٤م( ذىمـ٤ًم وفمّٚمـ٧م هـذه اعمٜمٓم٘مـ٦م ظم٤موـٕم٦م 

حلٙمؿ )اعمُ٘مّدم سمـ يامين( ؾمـ٤ميمـ ىمريـ٦م )ىمًـؿ( ظمـالل ومـؽمة اإلؾمـتٕمامر اًمؼميٓمـ٤مين جلٜمـقب اجلزيـرة 

رُمقت وظم٤مصــــ٦ًم ـ٦م ُمــــع يـــ٤مومع طمْمـــ(، وىمـــد حتـــ٤مًمػ آل متــــٞمؿ وسمٜمـــل فمٜمَـــ?<9A-@;@9اًمٕمرسمٞمـــ٦م )

اًمًــٚمٓم٤من اًم٘مٕمٞمٓمــل وــد قمــدوهؿ اًمت٘مٚمٞمــدي ؾمــالـملم آل سمـــ قمٌــد اهلل اًمٙمثــػمي وطمٚمٗمــ٤مئٝمؿ ُمـــ 

اًمِمــــــٜم٤مومر ) آل يمثــــــػم واًمٕمــــــقاُمر وآل سمــــــ٤مضمري وآل ضمــــــ٤مسمر (، وىمــــــد إؾمــــــتٓم٤مع آل متــــــٞمؿ و يــــــ٤مومع أن 

أرض متتــــد ُمـــــ ُمديٜمــــ٦م )ؾمــــٞمئقن( طمتــــك ُمديٜمــــ٦م ي٘مّٚمّمــــقا ُمًــــ٤مطم٦م اًمًــــٚمٓمٜم٦م اًمٙمثػميــــ٦م إمم رىمٕمــــ٦م 

)شمريؿ( سمح٥ًم اعمٕم٤مهدات اًمتل أبرُم٧م سمـلم اًمٓمـروملم سمـ٢مذاف سمريٓم٤مٟمٞمـ٤م واعمٕمروومـ٦م سم٢مشمٗم٤مىمٞمـ٤مت 

ُمـز( اعمًتِمـ٤مر اًمؼميٓمـ٤مين اعمٕمتٛمـد ذم حمٛمٞمـ٦م قمـــدن صٚمح اعمًٜمّدة" ". وسمٕمد جملء )ه٤مروًمد إٟمجرا

٤ًم ُمــ أضمـؾ إؾمـتت٤ٌمب إُمــ رُمقت واعمٝمرة وسمـالد اًمقاطمـدي( ؾمـٕمك ؾمـٕمٞم٤ًم دؤوسمــاًمنمىمٞم٦م )طمْم

عمدة صمـالث ؾمـٜمقات، صمـؿ  ?;9Aسم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م ومٕم٘مد صٚمح قم٤مم سملم اًم٘م٤ٌمئؾ اعمتّم٤مرقم٦م ؾمٜم٦م 

ر ؾمـــٜمقات، وسمـــذًمؽ هـــدأت إووـــ٤مع وأ جـــف اًمٜمـــ٤مس إمم ـوعمـــدة قمِمـــ 9A<8شمـــّؿ دمديـــده ؾمـــٜم٦م 

رُمقت ـاإلؾمــــت٘مرار، همــــػم أن اعمج٤مقمــــ٦م وىمّٚمــــ٦م ومــــرص اًمٕمٛمــــؾ وصــــٕمقسم٦م احلٞمــــ٤مة اعمٕمٞمِمــــٞم٦م ذم طمْمــــ
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ٜمٝمــ٤م، دومٕمــ٧م اًمٜمــ٤مس إمم اهلجــرة واإلهمــؽماب، ومٙمــ٤من آل متــٞمؿ ُمـــ وــٛمـ هــ١مٓء اًمٜمــ٤مس اًمــذي طمٞم

رىمٞم٦م )ُم٤مًمٞمزيـ٤م ـه٤مضمروا ُمـ أضمؾ ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش اًمٙمريؿ، ومٝم٤مضمروا إمم اهلٜمـد صمـؿ إمم ضمـزر اهلٜمـد اًمِمـ

ٟمٞمــــ٤م وأوهمٜمــــدا وضمــــزر  وؾمــــٜمٖم٤مومقرا وإٟمدوٟمٞمًــــٞم٤م( صمــــؿ إمم ذق أومري٘مٞمــــ٤م )اًمّمــــقُم٤مل ويمٞمٜمٞمــــ٤م وشمٜمزا

يرضمـــع آل متـــٞمؿ و ٧م طمتـــك اًمٞمـــقم ُمـــٜمٝمؿ ضم٤مًمٞمـــ٦م ًمٞمًـــ٧م سم٘مٚمٞمٚمـــ٦م اًمٕمـــدد هٜمـــ٤مك.اًم٘مٛمـــر...( وُم٤مزاًمـــ

ح( سمـ )....( سمـ )ُم٤مًمـؽ( سمــ )ىمـٞمس( سمــ وْ سمٜمًٌٝمؿ إمم ضمّدهؿ إقمغم )متٞمؿ( سمـ )....( سمـ )رَ 

٦م( سمـــ )ومٝمــر( سمـــ )أؾمــ٤مُم٦م( سمـــ )طمــرام( سمـــ )روم٤مقمــ٦م( سمـــ )ُم٤مًمــؽ( سمـــ )هنــد( سمـــ )زيــد( سمـــ )فمٜمَــ

٤مذم( سمــ )ىمْمـ٤مقم٦م(، يمـام ُذيِمـَر ذًمـؽ ذم يمتـ٥م أهـؾ اًمٕمٚمـؿ )ًمٞم٨م( سمـ )ؾم١مد( سمــ )أؾمـٚمؿ( سمــ )إحلـ

سم٤مًمتــ٤مريخ وإنًــ٤مب أُمثــ٤مل اًمٜمًــ٤مسم٦م إسمـــ اًمًــ٤مئ٥م اًمٙمٚمٌــل صــ٤مطم٥م يمتــ٤مب "ٟمًــ٥م ُمٕمــد واًمــٞمٛمـ 

واعمــ١مّرخ اخلٓمٞمــ٥م صــ٤مطم٥م يمتــ٤مب "سمــرد اًمٜمٕمــٞمؿ" اًمــذي ومــرغ ُمـــ  ،ـه>8:قرّم ؾمــٜم٦م اًمٙمٌــػم" اعمُتــ

"إدام اًم٘مــقت ذم ذيمــر  صــ٤مطم٥م يمتــ٤ميبواًمٕمالُمــ٦م إسمـــ قمٌٞمــد اهلل اًمًــّ٘م٤مف  ،ـه::98شم٠ملٞمٗمــف ؾمــٜم٦م 

ــــــرُمقت" ـو"سمْمــــــ٤مئع اًمتــــــ٤مسمقت ذم ُٟمتــــــػ ُمـــــــ شمــــــ٤مريخ طمْمــــــرُمقت" ـسمٚمــــــدان طمْمــــــ قرّم ؾمــــــٜم٦م اعمُت

 ،ـه:@;9واعم١مّرخ سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب "ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف" اعمتقرّم ؾمـٜم٦م  ،ـه=?;9

ــــ ًّ ر واًمٞمــــ٤مىمقت ذم أنًــــ٤مب سمٞمقشمــــ٤مت قمــــرب اعمٝمجــــر ٤مسم٦م إسمـــــ ضمٜمــــدان صــــ٤مطم٥م يمتــــ٤مب "اًمــــدّ واًمٜم

اد صــــــ٤مطم٥م يمتــــــ٤مب "اًمِمــــــ٤مُمؾ ذم شمــــــ٤مريخ واًمٕمالُمــــــ٦م قمٚمــــــقي سمـــــــ ـمــــــ٤مهر احلــــــدّ  ،رُمقت"ـوطمْمــــــ

أضمقسمـ٦م قمـغم أؾمـئٚم٦م ذم اًمتـ٤مريخ"، وهمـػمهؿ  ويمتـ٤مب "ضمٜمـل اًمِمـامريخ.. ،رُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م"ـطمْم

 .ً ً قمــ يمـ٤مسمرا وىمــد يمثـػم، ويمـام هـق أيْمــ٤ًم ُمٕمـروف وُمتـقارث وُمٜم٘مــقل قمــ أسمـ٤مء وإضمـداد يمــ٤مسمرا

ً ًمتِمــ٤مسمف إؾمــامء، طمّمــؾ ُمٜمّــل وهــٌؿ وظمٓمــ٠م ذم إصمٌــ٤مت ٟمًــ٥م  آل متــٞمؿ ذم أبحــ٤مث ؾمــ٤مسم٘م٦م زم، ٟمٔمــرا

وىمٌٞمٚم٦م آل متٞمؿ ىمٌٞمٚمـ٦م متّٞمـزت سم٤محلْمـ٤مرة واًمٌـداوة ُمٕمـ٤ًم،  وذاك اًمٜم٥ًم صم٧ٌم زم قمدم صّحتف أن.

طمٞم٨م أّن سمٕمض سمٓمقهن٤م وومروقمٝم٤م ىمد إختذت ُمـ اعمدٟمٞم٦م واًمتحّي ُمًـٚمٙم٤ًم سمٞمـٜمام اًمـٌٕمض أظمـر 

فمـــّؾ قمـــغم ـمـــ٤مسمع اًمٌـــداوة اًم٘مـــديؿ. وىمـــد ذيمـــر اعم٘مـــّدم ىمـــٞمس سمــــ اًمٕمٌـــد سمــــ قمـــكم سمــــ أمحـــد سمــــ يـــامين 
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رُمقت ذم ُمٜمٓم٘مـــــ٦م ىمـــــقز آل ـحْمـــــسمب آل متـــــٞمؿ اًمتٛمٞمٛمـــــل ذم ًم٘مـــــ٤مء ظمـــــ٤مص مَجََٕمـــــُف سمٜمخٌـــــ٦م ُمــــــ ؿمـــــ٤ٌم

رُمقت هــؿ ـم، أّن أهــؿ ومخ٤مئــذ آل متــٞمؿ سمحْمــ@88:ديًــٛمؼم  >:ُمرؾمــ٤مف ُمًــ٤مء يــقم إرسمٕمــ٤مء 

ي اًمتٛمٞمٛمـل، سمحًـ٥م ُمـ٤م شمٜمـ٤مىمٚمقه رومقع ٟمًٌف إمم سمـ ُمـرداس اًمَٕمْٛمـرذرّي٦م اجلد اًمٕمٌد سمـ أمحد، اعم

شمر ُمـ آسم٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ يم٤مسمٍر قمـ يم٤مسمٍر ُمــ اًمرضمـ٤م ل اًمث٘مـ٤مت، وسمـام هـق صـحٞمح وشمقارصمقه سم٤مًمتقا

 -وصم٤مسمــ٧م وُُم١ميّمــد سمقصمــ٤مئؼ وُمراؾمــالت ىمٌٚمٞمــ٦م ىمديٛمــ٦م. صمــؿ َأّن ؾمٚمًــٚم٦م ٟمًــ٥م اجلــد اًمٕمٌــد سمـــ أمحــد 

إمم اجلــد قمٞمًــك سمـــ قمٛمــر سمـــ قمٞمًــك سمـــ ُمًــٕمقد سمـــ ًمٌٞمــد سمـــ  -شمتّمــؾ ُمٌــ٤مذًة ودون إٟم٘مٓمــ٤مع 

ؽ سمـــ ح سمـــ ُم٤مًمــوْ سمـــ متــٞمؿ سمـــ رَ سمـــ ؿمــ٘مرة سمـــ ُمٕم٤مويــ٦م سمـــ احلــرث يــامين سمـــ ُمــرداس سمـــ قَمْٛمــرو 

٦م سمـ ومٝمر سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ طمرام سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ هند سمـ زيد سمـ ًمٞمـ٨م سمــ ؾمـ١مد ىمٞمس سمـ فمٜمَ 

رسمــــام ؾمــــ٘مط رء ُمـــــ قمٛمــــقد ٟمًــــٌٝمؿ هــــذا، ٟٔمــــف ًمــــٞمس ُمـــــ ؿ سمـــــ إحلــــ٤مذم سمـــــ ىمْمــــ٤مقم٦م. سمـــــ أؾمــــٚمُ 

 حيُمقت إمم ومرقملم أؾم٤مؾمٞملم مه٤م يمام يكم :سمويتٗمّرع آل متٞمؿ  اعمِمٝمقر إشمّم٤مل ؾمٚمًٚمتف.

 :وُمٜمٝمؿ أوًٓ : آل قَمْٛمرو،

o ٦م اعمّٙمقٟمــ٦م ُمـــ ؿمــٞمقخ آل متــٞمؿ وـم٤مئٚمــ٦م سمٜمــل فمٜمَــ : وهــؿ سمٞمــ٧م اعم٘مدُمــ٦م اًمتــ٤مرخيل )آل يــامين

ــــاًمىم٤ٌمئــــؾ آل متــــٞمؿ واعمٜم٤مهٞمــــؾ و  وُمٜمــــ٤مـم٘مٝمؿ ىمًــــؿ ،(واًمٕمــــدول حوْ امح واعمٕمــــ٤مرة وصمٕمــــلم وآل رَ ًِ

 ..وطمّمقن اًمّمٗمػمة وٟمقاطمٞمٝم٤م.

o ىمــقز آل  آل ُمرؾمــ٤مف و آل قمٞمًــك : وُي٘مــ٤مل هلــؿ مجٞمٕمــ٤ًم آل ُمرؾمــ٤مف، ويًــٙمٜمقن ُمٜمــ٤مـمؼ :

 ..ٗمٝمد وٟمقاطمٞمٝم٤م.اًمُمرؾم٤مف و يمقدة آل قمقض سمـ قمٌد اهلل و يمقدة اًمتٛمٞمٛمل وديرة آل 

o وُمـٜمٝمؿ ...آل قمٌد اًمِمٞمخ : يًٙمٜمقن ُمٜم٤مـمؼ : سم٤مقمٓمػم وىمـ٤مهر وطمٞمـد صـ٤مًمح وٟمقاطمٞمٝمـ٤م ،

 آل ذيخ ؾمّٙم٤من احلثح٨م وطمّمـ اًمُٕمر سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمًقم.

o  ّوٟمقاطمٞمٝم٤م.قن ذىمل ُمديٜم٦م شمريؿ آل ؾِمْٚمِٛمف : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م دُم.. 

o  آل ىمّمــــــػم : يًــــــٙمٜمقن ُمٜمٓم٘مــــــ٦م سمٞمــــــ٧م ضمٌــــــػم وٟمقاطمٞمٝمــــــ٤م "ديــــــ٤مر آل ىمّمــــــػم" وظم٤ٌميــــــ٦م "آل
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 .قن "آل دطمروج" ..دطمدح" ودُمّ 

o . سمٚمٝمٞمنمة وسمـ يمرُمقت "آل طمٌتقر": يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اًمًقم وٟمقاطمٞمٝم٤م.. 

o . آل ؾمٕمٞمد: يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م ومرط اخلقن وسم٤مطمٗم٤مرة و ٟمقاطمٞمٝم٤م.. 

o ٕمجز و ٟمقاطمٞمٝم٤م .آل قمثامن: يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اخلقن واًم.. 

o . آل ىمٗمٚمف " آل قمٌد اًمٜمٌل" : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اًمًقم و ٟمقاطمٞمٝم٤م.. 

o .آل اًمريمٞمز : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمجز واًمًقم وٟمقاطمٞمٝم٤م.. 

o  ًِ  ..ٕمد وسمـ ؾمٙمػم: يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م قمّمؿ وٟمقاطمٞمٝم٤م.آل اًم

o  ٌَٞمدي : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م سمرهقت و وٟمقاطمٞمٝم٤م.آل سمـ يمقب وآل سمٚمٕم.. 

o ىمًؿ واخلقن و اًمًقم وٟمقاطمٞمٝم٤م. آل قمٛمر سمـ قمٞمًك: يًٙمٜمقن.. 

o .ٌُْحْر وٟمقاطمٞمٝم٤م  ..آل سمٚمحتٞمش : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م ومٖمٛمف وشمٜمٕمف و وادي َي

o  اًمٌقاىمل : يًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمّم٦ٌم وٟمقاطمٞمٝم٤م.وسمٞم٧م ظمٗمر،  امحآل ؾِم.. 

o .آل دطمٜم٤من وآل يمٚمٞم٥م : يًٙمٜمقن اًمقاؾمٓم٦م ووادي طمًلم وٟمقاطمٞمٝمام..   

 :صم٤مٟمٞم٤ًم : آل ُمًٕمقد، وُمٜمٝمؿ

o ًٙمٜمقن ُمٜمٓم٘م٦م اًمًقيري "دي٤مر آل ؿمٛمالن" وٟمقاطمٞمٝم٤م.آل ؿمٛمالن : وي.. 

o  آل ؿمــــٞم٤ٌمن : ويًــــٙمٜمقن ُمٜمــــ٤مـمؼ "طمّمـــــ ومّٚمقىمــــ٦م، طمّمـــــ اًمٕمــــز، طمّمـــــ آل ُمٌــــ٤مرك سمـــــ

ار يامين، سمراهٞم٦م، اًمرويْمـ٤مت سمـقادي دي٤مر آل ؾمٕمٞمد سمـ أمحد، اًمٌدع، د قمٛمر، طمّمـ آل قمٛمٝمر،

 .." وٟمقاطمٞمٝم٤م.-وادي ىمْم٤مقم٦م –قمٛمد 

o اًمٖمرف اًم٘مديٛم٦م وٟمقاطمٞمٝم٤م. ٦مُمٜمٓم٘مرُمقص "اًم٘مراُمّم٦م" : ويًٙمٜمقن آل ىم.. 

o  سمــ٤مقمالل واًمًــٝمٚم٦م واًمٖمــ٤مريـ وسمريٙمــف دُمــح وآل ومٚمٝمــقم "اًمٗمالمهــ٦م" : ويًــٙمٜمقن ُمٜمٓم٘مــ٦م

..، أُّمـــ٤م آل زيـــدان ومٙمـــ٤مٟمقا يًـــٙمٜمقن اًمٖمـــرف اًم٘مديٛمـــ٦م، صمـــؿ إٟمت٘مٚمـــقا إمم "طمّمــــ سمـــــ وٟمقاطمٞمٝمـــ٤م.
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 زيدان" قمغم طم٤موم٦م ُمًٞمٚم٦م قِمِدْم.

ح "آل طمٞمدرة وآل ؿمحٌؾ" ذم وْ وآل رَ قت، ـــٟم٥ًم اعمٕم٤مرة ذم سم٤مدي٦م ؾم٤مطمؾ طميُم ويرضمع

ـ اًم٘م٤ٌمئؾ ــــــاعمح٤مًمٗملم ُمسمٕمض ، إو٤موم٦ًم إمم (قتــــــــــــرُمــــــحْمسمٞمؿ ـــــــــــآل مت)وادي رظمٞم٦م، إمم ىمٌٞمٚم٦م 

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م. "اعمٜمٓم٘م٦م اًمتٛمٞمٛمٞم٦مذم "إظمرى اًمذيـ ؾمٙمٜمقا اًمٕمرسمٞم٦م 

ل متٞمؿ طميُمقت طم٤مًمٞم٤ًم وٛمـ اًمٜمٓم٤مق اجلٖمراذم اإلداري وشم٘مع اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ ُمٜم٤مـمؼ آ

٦م، عمديريتل شمريؿ واًمًقم سمٛمح٤مومٔم٦م طميُمقت، وُمِمٞمخ٦م ىمٌٞمٚم٦م آل متٞمؿ وـم٤مئٚم٦م سمٜمل فمٜمَ 

، وأظمرهؿ اًمِمٞمخ احل٤مزم اعم٘مّدم ؿْ ًَ ُمٕم٘مقدة سم٤مًمقراصم٦م ٕهة سمـ يامين اًمذي يًٙمـ ُمٜمٓم٘م٦م ىمَ 

اًمِمٞمخ سمـ يامين سمـ ؾمٕمٞمد سمـ  سمـ قمٌدىمٞمس سمـ اًمٕمٌد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد 

ل، واعم٘مٞمؿ ُمع أومراد قم٤مئٚمتف سمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٌد سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمَرْوطمل اًمٔمٜمَ 

حيُمقت( اًمٞمقم ُمٜم٤مـمؼ طميي٦م سمحٙمؿ سمإُم٤مرة أبقفمٌل.  وشمٕمتؼم ُمٜم٤مـمؼ )آل متٞمؿ  –اعمتحدة 

اعمقاـمٜملم اعمتحّييـ  أهٚمٝم٤م ُمـأن ، وأصٌح ُم٤مت احلٞم٤مة اًمٕمٍمي٦مر ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٘مقّ شمقومّ 

 .وأُمتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م دُم٦م سمٚمدهؿ وديٜمٝمؿــــــواعمتٕمّٚمٛملم اًمذيـ يًٕمقن دوُم٤ًم خل

 :  ٕملٜمْ آل اًمتِ 

 . ...."اًمٚم٤ٌمبذيمره ص٤مطم٥م " ،سمٙمن أوًمف "ٕم٦مـٜمْ شمِ "طميُمقت ، ُمٜمًقب إمم ىمٌٞمٚم٦م سمٓمـ ُمـ 

 :  آل سم٤مشمٞمس

٤مء ذم ــــــوضم، إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهر يمام ورد ذم  ة، ىمٞمؾ أهنؿ ُمـ يمٜمدّ ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ وادي قمٛمد

 .، ُمٜمٝمؿ آل سم٤مزيرٕمامن، يًٙمٜمقن: ؾمده، ورُمٞمد، وخمٞم٦م سمقادي قمٛمدُمـ ٟمُ آل سم٤مشمٞمس  : اًمِم٤مُمؾ

ويم٤من أبٜم٤مء اًم٤ٌمشمٞمس ُمـ اًمٌدو اًمذيـ  : "هقيؽ"قمٜمد طمديثٝم٤م قمـ وادي قمٛمد ذيمرت اًمٓمٌٞم٦ٌم 

 (.:?: ــــص  هقيؽ)إيٗم٤م يٕمٞمش سمٕمْمٝمؿ ذم اًمقادي وسمٕمْمٝمؿ ذم اجلقل 
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 ) حرف الثاء (

  : لَمْ ٕمْ صمَ 

ىمٞمؾ أّن ، "اعمِم٘م٤مص" اًمِمحرُمديٜم٦م رىمل ـــــــ٦م يمٌػمة ؿمىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م هل٤م سم٘مٞمّ  ،سمٗمتح وؾمٙمقن وومتح

٤مء ـــــــــــوضم  ،٦مٜمَ فمسمٜمل قمّم٦ٌم ُمـ احلْم٤مرُم٦م ظملم اعم١مرّ  ُمٕمٔمؿهؿ أصٚمٝمؿ ُمـ ىم٤ٌمئؾ اعمٝمرة ، وقمدّ 

دي٦م ؿ سم٠موـــــ، وـهقتــــــــــ٦م طميُمقم ، وأصٚمٝمؿ ُمـ ذريّ ــــون ُمـ احلٛماًمثٕملم يٕمدّ  : "اًمِم٤مُمؾ"ذم 

  .رةـــاعمٝمىم٤ٌمئؾ ُمـ ذم يمت٤مسمف "اإليمٚمٞمؾ"داين ـــــــٛمــــــــــهؿ اهلدّ ـــوقم، اعمِم٘م٤مص ُم٤مسملم اًمريدة وىمّمٞمٕمر

صمقن رة ، وٓيتحدّ ــــواًمّمحٞمح أن صمٕملم ًمٞمًقا ُمـ اعمٝم"ؼ سم٤مُمٓمرف قمغم اهلٛمداين سم٘مقًمف : ٕمٚمّ ويُ 

، صمقن اًمٕمرسمٞم٦م احليُمٞم٦مؿ يتحدّ ــــــٝمًمٙمٜمّ هلجتٝمؿ اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، وٓيًٙمٜمقن اعمٜمٓم٘م٦م اعمٝمري٦م، 

 نّ ٢م، ومرةـــــٟمت٥ًم صمٕمٞمٜمل إمم اعمٝمإوشم٘مع إمم اًمٖمرب ُمـ اعمٝمرة، وإذا  ،وهلؿ ُمٜمٓم٘متٝمؿ اخل٤مص٦م هبؿ

دـــه قل ـــــــع أصــــــــــؿ رومــــــــ، ٓ سمحٙمُمـ ه٤مشملم اًم٘مٌٞمٚمتلم اعمتج٤مورشملم ذا سمحٙمؿ اعمّم٤مهرة سملم أومرا

ؿ أن ـــــــــــ يزقمــــــــقل ُمــــــ٘مـــ٦م ًم، وٓصحّ ، وصمٕملم طميُمٞم٦م يٛمٜمٞم٦م٦م، إن اعمٝمرة ىمْم٤مقمٞم٦م يٛمٜمٞماًمٜم٥ًم

ٕمد اجلٖمراذم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌُ  ،٦م ذم هذا اإلٟمٙم٤مرجّ وٓ طُم . "اًم٘مْم٤مقمٞم٦م ٦مُمـ ىمٌٞمٚمــ٦م سمٜمل فمٜمَ  رعٌ ــصمٕملم وم

ـ ـــــؾ يم٤مٟم٧م إمم اًمٖمرب ُمــــــرة ذم إصـــــــــٝمــــُم٤ًميمـ اعم ـ اًمث٤مسم٧م أنّ ـــــن ُم٠موم ،سملم صمٕملم واعمٝمرةُم٤م 

 . قل سم٤مُمٓمرف ٟمٗمًفـــــــد ىمــــ١ميمّ ُمـ ذًمؽ ومامزاًمت٤م ُمتج٤مرشملم يمام يُ  ــؿُم٤ًميمٜمٝم٤م احل٤مًمٞم٦م ، وقمغم اًمرهم

ٞم٧م ىمديؿ ، سمٞم٧م ، سمٞم٧م محــــــــدان ، سمٞم٧م اًمًٌػمي ، سم ، آل ضمرير ، آل قمدزمقرـــسمٞم٧م ٟمٛمّ "ؿ : ـوـه

درّ ـــــــــــــقم٤ًمٟم٦م ، سمٞم٧م ىم  . " ......، سمٞم٧م همتٜملم ، سمٞم٧م اًمٕمٛمؼ ، سمٞم٧م اًمٜمحتٞملم وُمٜمٝمؿ ؿمٞمقخ صمٕملم ا

ذق اعمِم٘م٤مص ُمـ سمالد  إمم ا قـــــٟمزطم ، صمٕملم سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٗمٞم٤من ءبٜم٤مأهؿ  ،ؾ صمٕملمئىم٤ٌم:  ىمٚم٧م

 اًمت٤مرخيٞم٦م اعمقصمقىم٦م اًمتل سم٠ميديٜم٤م.فمٜم٦َم ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمّم٤مدر سمٜمل ُمـ سمٓمقن ؿ وـه ،قتــرُمـوادي طمْم

ـ ُمٙم٤من إمم آظمر ت هجرهتؿ ُمىمد ؾمٙمٜم٧م ذم ُمقاوع يمثػمة أدّ و ،ادي ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمةىمٌٞمٚم٦م اًم٘مرّ و

د سمـ قمٞمًك سمـ متٞمؿ.ــــــــؾمٕمد سمـ ىم ادي شمرضمع إمم، وذم إصؾ ىمٌٞمٚم٦م اًم٘مرّ ظملمإمم ظمٚمط اعم١مرّ   ّرا
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 )حرف اجليم( 

 :  آل سم٤مضم٤مسمر

ضم٤مسمر سمـ "ٌقن إمم اًمّمح٤ميب ًَ ٜمْ أهنؿ يُ سمٕمْمٝمؿ ويزقمؿ  "،قمٜمدل"يًٙمٜمقن واعمِم٤ميخ ـمٌ٘م٦م ُمـ 

  .ؿ ُمـ ؾمالًم٦م قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥مًمذًمؽ . ويرى سمٕمْمٝمؿ أهّن شم٤مرخيل وٓؾمٜمد  "قمٌداًمٚمف

 :  آل ضم٤مسمر

٤من وىمٞمؾ أهنؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م طميُمــــقت.. ُمـ آل يمثػمىمٞمؾ أهنؿ ىمٌٞمٚم٦م  ًّ ، شمًٙمـ وىمٞمؾ أهنؿ ُمـ هم

رسم٤ًم ـــــــــدم ، وهمرىم٤ًم وادي قمِ ــــــــقسم٤ًم ريدة اجلقهٞملم ، وؿم، وحيدهؿ ضمٜمأقمغم هْم٤مب وادي سمـ قمكم

ىمٌٞمٚم٦م آل ضم٤مسمـر : ىمٚم٧م". شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد" ذم ريـــــــــــــــــًمٌٙمذيمـــــــــــرهؿ ا ،وادي ُمٜمقب

قل ـقز واعمحــــــ٘مــوادي طميُمقت ذم ىمرى فم٤مهر واعمّمٜمٕم٦م وزسمٞمد وسم٤مهزيؾ واًمذم اعمتقاضمـدة 

ذم ٌـ٤مم، ويمذًمؽ ـــــــش وهمػمه٤م ذم وادي سمــ قمكم سمٛمديري٦م ؿمــــــــــــــُم٤ٌمرك وسم٤مًمٕم٘م٦ٌم واًمٜمخ ودي٤مر آل

ر وؾمقٟم٦م وطمٙمٛمف واًمردود ورؾم٥م وهمػمه٤م ــــــــدان وهمٞمؾ قمٛمــــــــر وؾمٙمـــــــــوصٞم٘م٦م آل قم٤مُم ة٤مــــــــــــؾم

، قدانـــــٌــــآل سمدر، وآل سمـ قمقت. وُمـ ومخ٤مئذهؿ: ــــــرُمــــــــوشمريؿ سمٛمح٤مومٔم٦م طمْم ةسمٛمديريتل ؾم٤م

ر، ـــــــــــع، وآل قم٤مُمــــــــــــ٘مـــــؾ، وآل سمٚمّمـــــــــٝمــــــوآل صم٤مسم٧م، وآل ُمٜمٞمػ، وآل يامين، وآل ؾمٕمٞمد، وآل ؾم

، وآل سمـ ىمحٞمز، وآل ُمًٌؼ، وآل سمٚمحقيّمؾ، وآل اهلقـمكم، وآل دـــــــٛمّ ــــوآل قمٌداًمٚمف، وآل حم

 م.   ن، وآل ضمريدسمـ وقسم٤من، وآل سمـ ؾمٚمٞمام

 :  آل اجل٤مسمري

 .  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت......"، ذم وادي قمٛمدىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمراوٞمح ُمـ اجلٕمدة

 :  أهؾ ضم٤مرو٦م

ًمؼ اًمًٗمغمىمٌٞم   .، وهؿ : أهؾ محٞمد اًمٕمٚمٞم٤من وأهؾ محٞمد اًمًٗمالنٚم٦م ُمـ أهؾ ؾمٕمد ُمـ اًمٕمقا

 اًمٕمقاًمؼ".ذيمرهؿ اجل٤مزع ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم أن٤ًمب وُم٤ميض 
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  : آل ضم٤مزع

ًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م  . ، ذيمرهؿ اجل٤مزع ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق..."ُمـ آل يًٚمؿ ُمـ آل ُمٕمـ ُمـ اًمٕمقا

 : ل اجلزعآ

 ٔهنؿ ٘م٤ملقا سم٤مجلزع يُ ٛمّ ٜم٧م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتك سملم ىمٞمدون واهلجريـ ؾُم ــــجمٛمققم٦م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ؾمٙم

زع أي ـــــــؾ اجلــهأهنؿ أقمٚمٜمقا أوا ؾمت٘مرّ إوقمٜمدُم٤م  ،روب ه٤مرسملمـــــــــىمدُمقا ُمـ ُمٜم٤مـمؼ هب٤م ومتـ وطم

٦م وٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمّمحّ  ،الن اؾمتْمٕم٤مف هلذة اًم٘م٤ٌمئؾـــــــــــــقمإوهق  ،قمٚمٞمٝمؿ ىٕمتدهؾ اخلقف ومال يُ أ

ؿ ــــــــوُمٜمٝم ،ةؿ ُمـ يمٜمدّ ـــــــهنإسمـ ضمٜمدان إد ؾم٤ممل ي٘مقل اًمًٞمّ  .ل سم٤مُمداقمسآُمٜمٝمؿ   ،شمٚمؽ اًمرواي٤مت

د ــــوىم ،وُمٜمٝمؿ اعمح٤مرزه واًمٌالهمٞمؿ ،ذم ومؽمة اًمِمٞمخ قمثامن اًمٕمٛمقدي وارُ يمِ وىمد ذُ  ،ل سم٤مُم٤ًمقمدآ

 . اًمِمٜم٤مومر ل ضم٤مسمر ُمـ ىمٌٞمٚم٦م آ إممقمل اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ اًمٞمقم سم٤مٟٓمتامء دّ ي

٤ٌَمر   : آل سم٤مضم

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ، وسمٕمْمٝمؿ ذم سمروم قمغم اًم٤ًمطمؾاعمِم٤ميخ يًٙمٜمقن اهلجٚم٦مـمٌ٘م٦م ُمـ 

 :  آل سم٤مضمٌع

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفوادي دوقمـ إيٛمـ شمًٙمـ اًم٘مقيرة ذمطميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مضمٌؾ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفؿمٙمٕمك ُمـ اًمًٛمقح ُمـ ؾمٞم٤ٌمندار ُمـ إ

 :  آل سم٤مضمٌػم

  يمام أورد سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م "ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف". ةىمٞمؾ أهنؿ ُمـ يمٜمدّ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل سم٤مضمٌػم

 .  "وادي اًمٜمٌل"يًٙمٜمقن  ،ًٚمؿ ُمـ اًم٘مثؿ: آل سم٤مضمٌػم ُمـ آل قمكم سم٤مُم" اًمِم٤مُمؾ"ضم٤مء ذم 
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 :  اجلح٤مومؾ

ـ سملم ـــــــــــزرضمل، شمًٙمـــ٩م ، ورد ذيمره٤م يمثػماً ذم يمت٤مب "اًمٕم٘مقد اًمٚم١مًم١مي٦م" ًمٚمخـــــــىمٌٞمٚم٦م ُمـ ُمذطم

قن ـــاجلح٤مومؾ ُمـ ُمذطم٩م ودقمقهتؿ سمآل ؾمٜم٤من يٜمتًٌ:"، وذيمر اًمرؾمقزم"دصمٞمٜم٦م"حل٩م وقمدن ذم 

  ..".طميُمقت ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم ، وذمك ؾمٜم٤مٟم٤مً ًٛمّ هلؿ يُ  إمم ضمدٍ 

  : آل سم٤مضمح٤مو

 .  ، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ........"ٌٞمد، يًٙمٜمقن اًمرويْم٦مسمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ 

 :  أهؾ ضمحزر

ؿ : آل سم٤مضمراد أهؾ ـوـه ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ ُمٜمّمقر سمـ طمٞمدرة ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 . ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق..."اجل٤مزع ؿ ذيمره .، أهؾ أمحدُمٕمٜمز )اًمٕمٜمز(، أهؾ طمٞمدرةأ

 :  آل سمـ ضمحالن

، ـ ي٤مومعـــــــ ومٞمٝمؿ أهنؿ ُمد يم٤ٌمر اًمًـــــــ١ميمّ رة شمًٙمـ "سمالد امل٤مء" ذم وادي دوقمـ إيٛمـ ، يُ ـــــأؾم

 ٌعــــع ؾمــــــــقا قمٜمٝم٤م ُمٚمُ ٘مِ ، وٟمُ أهنؿ يم٤مٟمقا هبٞمٜملم: " :@9ذم يمت٤مسمف "اًمِم٤مُمؾ" صـ اد احلدّ  يسمٞمٜمام يرو

 .  ، آل ُم٤ٌمركؿ : آل ؾم٤معملمــــوـه ...".ىمقا ذم اًم٘مرى، وشمٗمرّ ىم٤ٌمئؾ أظمرى

  :  آل سمـ ضمحالن

 ،:A ــصذم يمت٤مسمف اًمٌٓم٤مـمل ذيمــــــــــــــرهؿ ، شمًٙمـ ؿم٤ٌمم ُمـ اًم٘مٕمٓم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومعومخٞمذة 

 :ذم إطمدى ىمّم٤مئده سم٘مقًمف "اعمحْم٤مر" وهؿ ُمـ قمٜم٤مهؿ وزير اًمدوًم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م 

 ن وأُمس اًمٕمٚمؿ ًمف ذم يمؾ طم٤ملشمّمٗمك ًمٌـ ضمحال

 ذا يمالم اًمّمدق وان طمد ىم٤مل ر صم٤مين ه٤ٌملـــــــــــــــه

 :  آل سم٤مضمخٞمػ

 .  ، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ....."ُمـ إطمالف ، شمًٙمـ اًمٕمرؾمٛم٦مطميُمٞم٦م أهة 
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  : آل سم٤مضمذيع

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام أورد سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م "ة ىمٞمؾ أهن٤م ُمـ يمٜمدّ طميُمٞم٦م أهة 

 :  سمٜمق اجلراب

داين وم٘م٤مل : طمدث سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل ـــــــرهؿ اهلٛمــــــدان ، ذيمــــــــــــهؿ سمٜمق ذو اجلراب سمـ ٟمِمؼ ُمـ مه

 : رهؿـــــــــ، ي٘مقل ؿم٤مقمأي ىم٤مرةة ٤مرومٚمٝمؿ هب٤م اًمٞمقم صم ،قتــــــــقا قمٜمٝم٤م إمم طميُمضمٚمُ أُ  ٝمؿ طمرٌب قمٛمّ 

 ـ ذي اجلراب ويٛمجــدُم وجمتٛمٕم٤مً  يم٠من مل يٙمـ روصم٤من ذم اًمدهر ُمًٙمٜم٤مً 

 قت ؾم٤ميمٜملم وهددــــــــــــ٘مرى طميُمسمىمٝمؿ ري٥م اًمزُم٤من وم٠مصٌحـــــــقا ومٗمرّ 

  : آل سم٤مضمراد

  ، ذيمرهؿ اجل٤مزع.ُمـ أهؾ ضمحرز ُمـ آل ُمٜمّمقر طمٞمدرة ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 :  آل سمـ ضمريد

 .ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ..."، ذيمرهؿ احلّداد ؿ ، شمًٙمـ وادي اًمٜمٌلسم٤مُمًٚمّ  ُمـ اًم٘مثؿ ُمـ آل قمكم

 :  سمٞم٧م ضمرير

 . سم٤معمِم٘م٤مص، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت......."  صمٕملمىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

 :  آل اجلرو

 . شم٤مريخ إطم٘م٤مف"، يًٙمٜمقن اًمٖمروم٦مضمقاهر " يمام أورد ص٤مطم٥م ةأهة ىمٞمؾ أهنؿ ُمـ يمٜمدّ 

 :  آل سم٤مضمري

آل  :ؿــهوـ "سمقر" وُم٤م ضم٤موره٤م، ــــــــت، شمًٙمآل يمثػم ؿمامل طميُمقىم٤ٌمئؾ ُمـ ىمٞمؾ إهنؿ ىمٌٞمٚم٦م 

 (.شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد - يسمراهٞمؿ ، آل يمرشمؿ )اًمٌٙمرإ، آل  ، آل أمحد سمـ قمكمسمٚم٘مّمػم

ؿمامل ذق ُمديٜم٦م ؾمٞمئقن قمغم اًمْمٗم٦م  "رقْ سمَ "ـ ُمٜمٓم٘م٦م ــــــــــــآل سم٤مضمري: ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة شمًٙم:   ىمٚم٧م

اًمِمامًمٞم٦م ًمقادي طميُمقت وُمـ ىمراهؿ: دي٤مر آل أمحد سمـ قمكم، واًمريٞمدة، وقمرض قمٌداًمٚمف، 
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در. ـــــــــ٤من آل ُمٕمت٤مر، ووادي اعمـــٙمــرض ُمقمم ظمٞمٚم٦م، واًم٘مٗمؾ، وُم٘مٞمٌؾ، وسمػم اعمديٜمل، وُمـــــوقم

ؿ ـــي٦م. واظمتٚمػ اًمٜم٤ًمسمقن ذم حتديد ٟمًٌٝموىمد ًمٕمٌقا دورًا يمٌػماً ذم شمثٌٞم٧م أريم٤من اًمدوًم٦م اًمٙمثػم

ؿ ــــــــــــقمت٘م٤مد أهنإهؿ ذم آل يمثػم يمام شم٘مّدم. وهٜم٤مك الح اًمٌٙمري اًمٞم٤مومٕمل يٕمدّ ــــوم٤مًمٌٕمض وُمٜمٝمؿ ص

٦م ُمدرك سمـ رقملم خمتٚمٗملم: اًمٗمرع إول ُمـ ذريّ ـــــــــُمـ وم "سمٞم٧م اًمدوًم٦م"يٜمحدرون ُمـ آل يمثػم 

ـه. وقمٛمر  9@? ؾمٜم٦مأظم٤مه قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر ُمـ سمقر إمم اًمٖمروم٦م ذم رد ــــــــــــضمٕمٗمر اًمٙمثػمي اًمذي ـم

رع اًمث٤مين ـــــــــٗمــــسمـ ضمٕمٗمر واًمد أول ؾمٚمٓم٤من يمثػمي وهق قمكم سمـ قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمثػمي. أُم٤م اًم

٦م سمدر وقمكم أبٜم٤مء قمٌداًمٚمف سمـ قمكم سمـ ٤مد اًمًٚمٓم٤من قمكم سمـ قمٛمر ٟمٗمًف، ُمـ ذريّ ــــــــــــــــٗمـــومٝمؿ ُمـ أطم

ق حمٛمد رشمٙم٤مهبؿ سمٕمض إظمٓم٤مء ُمٜمٝم٤م أن أطمد أضمدادهؿ وـهوا ُمـ أصٚمٝمؿ إلدُ ٕمِ بْ قمٛمر. وىمد أُ 

ف سمًٞمئقن واؾمٛمف قمكم سمـ حمٛمد، ـــــــــــــــٛمــــــد أبٜم٤مء قمـــــــــــــسمـ سمدر سمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمكم سمـ قمٛمر ىمتؾ أطم

سمث٦م سمقادي اًمٕملم، وًمٙمـ شمؿ إدرايمفوـه ًمف اًمٕمقا . وىمتٚمف ىمٌؾ اًمقصقل إًمٞمٝمؿ رب ًمّٚمح٤مق سم٠مظمقا

ون وٛمـ احلي اًمداظمٚملم ـــــــــــد ـه١ميّ ُم٤م يٌ  وًمٕمّؾ  ذا اإلقمت٘م٤مد أن ومرع آل سم٤مضمري ذم صالًم٦م ُيٕمد 

ؿ اًمٙمثػمي. يمام إّن هٜم٤مك وصم٤مئؼ ـــــالًم٦م حتٛمؾ اؾمــــــــذم آل يمثػم، وؿمقاهد ىمٌقرهؿ اًم٘مديٛم٦م ذم ص

ذا ـــــــــــــــــــــــــــه .ؿ اًمٙمثػمي سمٕمد إؾمؿ سم٤مضمري ُم٤ٌمذةً ــؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم ُيٚمحؼ ومٞمٝم٤م إؾم صمالصمامئ٦مىمديٛم٦م ُمٜمذ 

٤مء ذم ؿمجرة أن٤ًمب آل يمثػم ًمٕمكم ـــــــــــــويدظمٚمٝمؿ اًمٌٕمض ذم آل ذي٦م سمـ حمٛمد سمـ ؿمٜمٗمر، يمام ضم

ًّ  ؿ ُمـــــــــــ٤مس أهنري. ذم طملم يرى اًمٕمٓمّ ـــــٝمــــــص٤مًمح سمـ ُم ٤من ُمـ إزد، أُم٤م اًمِم٤مـمري ـــىم٤ٌمئؾ هم

٤من ــــــسم٠مهنؿ ُمـ ؾمٙمّ  ر سم٤مإلظمتٞم٤مر طمٞم٨م هٜم٤مك زقمؿٌ ـاًمِمٜم٤موم حمٚمػػمى أن آل سم٤مضمري اٟمٔمّٛمقا إمم وم

، ؾزاُمري: آل ـــــــــوُمـ أومخ٤مذ آل سم٤مضم. اًمٌالد إصٚمٞملم ىمٌؾ همزوات آل يمثػم قمغم طميُمقت

ـ ــــــــًــــوآل ىمّمػّم، وآل رـّم٤مس، وآل ُمٕمت٤مر، وآل أمحد سمـ قمكم، وآل حمٛمد سمـ قمكم، وآل طم

 .وهمػمهؿ ، سمـ قمكم، وآل ؾم٤ممل سمـ قمٛمر، وآل قمٌقد، وآل محقد، وآل سمدر سمـ حمٛمد
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 :  اجلززم

 .اًمتٛمٞمٛمل ذم يمت٤مسمف "إن٤ًمب"اًمًٛمٕم٤مين ذيمره  ،ةسمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ 

 :  أو اجلٕم٤مؾمؿ اجلٕم٤مؿمؿ

شم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب ) ،سمراهٞمؿإؿ : آل قمٛمرو وآل ــــــــــه ،ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمــــ اًمّمدف

ٟمزل ذم دي٤مرهؿ اًمًّٞمد أمحد سمـ قمٞمًك اعمٝم٤مضمر ضمّد اًم٤ًمدة اًمٕمٚمقيقن احلْم٤مرم   (.إطم٘م٤مف

 ـه .@9; -ـه ?9;أثٜم٤مء رطمٚمتف ُمـ اًمٕمراق إمم طميُمقت قمؼم احلج٤مز واًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م 

 :  اجلٕمدة

ـ ، وهؿ آل حمٛمد سمةرّ ــــــــ٤م "اجلٕمٞمدي" ىمٞمؾ أهنؿ ُمـ سمٜمل ُمُ ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ وادي قمٛمد ، واًمٜم٦ًٌم هل

ؿ آل حمٛمد سمـ أمحد ـــأمحد ، واعمراوٞمح ، آل ؾمٚمٛم٦م ُمـ ؾمٚمٞمامن ، آل قمٌداًمٚمف سمـ أمحد ، ويٜم٘مً

ذم ، آل اًمِمٞم٦ٌم ، آل قم٤مُمر سمـ قمكم ، ـــإمم : آل ؿمٛمالن ، آل ٟمامرة ، آل ومػمان ، آل ٟمقسم٤من ، آل جل

اهلٜمدي ، : آل قمغم ، آل ُم٤ٌمرك ، آل ضمٌؾ ، آل طمٌٞمش ، آل ويٜم٘مًؿ اعمراوٞمح إمم. آل سمٚمخنم

ل ـــــ٤موــــوآل ُم .ويٜم٘مًؿ آل قمٌداًمٚمف سمـ أمحد إمم آل يمريت٤من ، آل محد ، آل ُم٤ميض. آل اجل٤مسمري

ر ـــــــــــــــــوذيم(. >Aــــــص :ـشم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد ضمذم )ري ـــــاًمٌٙميمام أورد ة أصٚمٝمؿ ُمـ يمٜمدّ 

٤مم  ًّ ٤مئٌٝمؿ مخًامئ٦م وم٤مرس وٟمٍمهت٤م ُمـ يمت"دة : ـــــٕمـــقمـ اجل "اظمرقاًمدرر اًمٗميمت٤مب "ػ ُم١مًمّ اًمٌ

، اًمٌٓمٞمح ، حقن ، اًمًٌٚم٦م ، اجلدومرة ، طمد قمٜمؼٟمٗم": ؿـــ. وُمـ ُم٤ًميمٜمٝم "اًمراضمٚملم ألػ وم٤مرس

ؼم ىمٌٞمٚم٦م ذم ـــــــيمأؾ ـــــــــل شمِمٙمّ ـــــــوـه(. 9>; ـــــص ? ـضم – ٦م اًمٕمربجمٚمّ  -٤مف )اًمً٘مّ  "اًمٜمٕمػم ، شمؼمقم٦م

ومٞم٦م ذم اًمقادي سمحٞم٨م أوشمًتقـمـ  ،٤من واعم٤ًمطم٦موادي قمٛمد ُمـ طمٞم٨م اًمًٙمّ  يمؼم ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمرا

 ،ذه اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ سمداي٦م اًمقادي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمامل إمم صمٚمثل اًمقادي شم٘مري٤ٌمً ــــــٙمٜمك ـهمتتد أراى ؾُم 

ن هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م ىمدم ُم١مؾمًٝم٤م محد ٠مقمٚماًم سم ،ذم اًمقادي يمؼم شمٕمداد ًم٘مٌٞمٚم٦مٍ أؾ وشمٕمداد ؾمٙم٤مهن٤م يِمٙمّ 

اًمٚمف ٦م اصمٜملم ُمـ أبٜم٤مئف هؿ قمٌدران( سمٛمٕمٞمّ ــــــزم اجلٜمقسمٞم٦م )ٟمجـ أـمراف اًمرسمع اخل٤مي ُمسمـ قمكم اعمرّ 
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٤مة ــــــــــــنج٥م طمريز سمـ محد اًمذي رطمؾ سمٕمد وومأسمـ محد وؾمٚمٛمف سمـ محد صمؿ شمزوج سمٕمد وصقًمف و

دوم ـــــــ٤من ىمــــــــــذا ويمــــه. هٜم٤مك وشمٙم٤مصمر ؾمت٘مرّ إ٦م واًمدشمف إمم اؾمٗمؾ وادي طميُمقت وواًمده سمٛمٕمٞمّ 

قت ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم واؾمت٘مر ذم سم٤مدي إُمر سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمحقن ذم ـــــإمم طميُم س اًم٘مٌٞمٚم٦مُم١مؾّم 

ذه ـــــــــــــــٞم٧م ـهٛمّ اًمّمخقر اًمٙمٌػمة وؾُم  إطمدىحت٧م  اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ اًمقادي وؾمٙمـ ذم يمٝمٍػ 

ٜم٧م ذريتف سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ اًمقادي ــؾمتقـمإسمٕمد ذًمؽ  ،ذا اًمٞمقمـــــــإمم ـه فاًمّمخرة واًمٙمٝمػ سم٤مؾمٛم

سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓسمٜمف  :ىمٝمؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم٤من شمٗمرّ ــــويم ،رــــــــــــــرى واعمدن اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمإظمرى أي اًم٘م

ي د اعمرّ ـــــمح هواًمدُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يم٤من ؾم٤ميمـ هب٤م  ؾمٚمٛمف اؾمتقـمـ اعمٜم٤مـمؼ اًم٘مري٦ٌم واعمج٤مورة

ه  ،رةــــاجلدوم ،اًمًٞمٚم٦م ،ٟمٗمحقن :ؾمتقـمٜمتٝم٤م ؾمالًم٦م ؾمٚمٛمف هلإأي ٟمٗمحقن واعمٜم٤مـمؼ اًمتل  هيقا

ـ ذم ـــــــؾمتقـموم٘مد إقمٌد اهلل  إلسمٜمفوسم٤مًمٜم٦ًٌم  ،ؿم٤مُمخ اًمرطمؿ وسمٕمض اًم٘مرى اًمّمٖمػمة إظمرىو

الف ــظم ٠منف ٟمِمأ همٚم٥م ىمرى وُمدن شمؼمقم٦م إّٓ أؾمتقـمـ إو ،٦م أبٜم٤مئف محد وقمكموادي شمؼمقم٦م سمٛمٕمٞمّ 

ـ ضمٝم٦م ـوقمٌد اهلل ُممحد وقم٤مُمر وؾمٚمٞمامن  :ؿــــــوأبٜم٤مئف إرسمٕم٦م وـه قيـ قمكمــــــــــــُمـ إظم سملم يمؾٍ 

قرد ُم٤مئل وسمٕمد ذًمؽ اخلالف ـــــــــومحد واسمٜمف اًمقطمٞمد حمٛمد ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ويم٤من اخلالف قمغم ُم

ـ اًمقادي ــــــــــؾ محد واسمٜمف إمم ُمٜمٓم٘م٦م ذم ؾمٗمح اجلٌؾ اًمٖمريب ُمـــــــــورطم ،سم٘مل قمكم وأبٜم٤مئف ذم شمؼمقم٦م

وُمٙمث٧م ذريتف هٜم٤مك ومؽمة ـمقيٚم٦م  ،قم٦مذا اًمنمج يّم٥م ذم وادي شمؼمــــــــوـه ،شمًٛمك ذج شمؼمقم٦م

ت سمف رّ ـــــــــــــؾمت٘مإو ،سمـ قمٛمر حمٛمد محد ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم اًمقادي آّ  ٦مُمـ اًمزُمـ سمٕمد ذًمؽ ٟمزًم٧م ذريّ 

ؾمتقـمٜم٧م اعمٜم٤مـمؼ اًمت٤مًمٞم٦م قمٜمؼ اًمٜمٕمػماًمرطم٥م ؿمٔمٞم٦م إو ،سمٕمٞمدًا قمـ شمؼمقم٦م أي ذم وؾمط اًمقادي

ق سمـ قمٛمر وـه "سمـ اًمِمٙمؾ"وحلؼ هبؿ سمٕمد ذًمؽ  ،سم٤مُمٚمٞمح طم٥ٌم وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مرى اعمج٤مورة

ٟمف ران هق محد ـــــــــــــــــ٤مجلد اًم٘م٤مدم ُمـ ٟمجوم .حمٛمد واؾمتقـمـ طمّمـ سمـ اًمِمٙمؾ سم٤مًم٘مرب ُمـ إظمقا

ران ـــــــــإمم هْم٦ٌم اجلٕمدة وهل ُمٜمٓم٘م٦م ىمري٦ٌم ُمـ ٟمج ي واًمذي ه٤مضمر أوًٓ سمـ قمكم اجلٕمٞمدي اعمرّ 

٥ًٌم سمـ وـــــٜمل قمٛمقُمتف واؾمت٘مر هب٤م ومؽمة ُمـ اًمزُمظمقشمف وسمإوسملم  فصمر ظمالف ٟمِم٥م سمٞمٜمإوذًمؽ 
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امم اجلٕمٞمدي  فؾمٛمإقت وىم٤مم سمتٖمٞمػم ــــــــــطميُم إممر ـــــه٤مضم ،سمتٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م هُمر وضمقدأاٟمٙمِم٤مف 

ًمف ًمٙمل ٓيٜمٙمِمػ أ إمم ٟم٦ًٌمً  ؾمٚمٛم٦م  -قمٌد اهلل سمـ محد  :الًمتف هؿ ـــــــوؾم. ظمرىأ ُمرةً  هُمرأظمقا

 –سمـ محٞمد  –سمـ ُمرو٤مح  –سمـ هاليب  :ؾمالًمتف هؿ د ؾمٚمٛم٦م سمـ مح. وطمريز سمـ محد–سمـ محد 

د ؾمالًمتف ـاًمٚمف سمـ محقمٌد. وطمريز سمـ محد ؾمالًمتف هؿ مجٞمع آل طمريز. ووهمػمهؿ –سمـ ُمًٚمؿ 

  .قمكم سمـ قمٌد اهلل -محد سمـ قمٌد اهلل  :هؿ 

 :  آل ضمٕمدة سمـ قم٤مُمر

شم٘مٓمـ ضمٜمقيب  ٤مء ذم ُمٕمجؿ اًم٘م٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦مـضمٕمقد ، ضمٕمرف سم٤مٕىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمْم٤مًمع ، وشمُ 

ر وشم٘مع إمم اًمٖمرب ُمـ ي٤مومع ، وسمالدهؿ ـــــدقمك اًمٌالد اًمتل ؾمٙمٜمقه٤م سمالد قم٤مُمسمالد اًمٕمرب ، وشمُ 

 . ، يمام أورد "يمح٤مًم٦م" ذم ُمٕمجٛمفضمٌٚمٞم٦م واًم٘مًؿ اًمِمامزم ظمّم٥م يٜمت٩م اًمتٛمقر واًمٌـ واًمتٌغ

 :  ضمٕمػ

أدد ، يم٤مٟم٧م شمًٙمـ  ؿ سمٜمق ضمٕمػ سمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة سمـ ُم٤مًمؽ سمـــــــــ٩م . ـهــــىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ُمذطم

قمٜمد احلدي٨م قمـ  9AAضمزيرة اًمٕمرب" صـ  صٗم٦م"داين ذم ــــــــــر اهلٛمـــــــــــــــــــهمرب طميُمقت ، ذيم

ٜم٥ًم هلؿ اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مهػم ، ُمٜمٝمؿ يُ  " .رى يمثػمة جلٕمػــــواد قمٔمٞمؿ ومٞمف ىم: "وادي ضمردان 

 -ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح  -٤مم اًمٌخ٤مري ـــــــ٥ًم هلؿ اإلُمل اًمِم٤مقمر اعمٕمروف ، ويٜمُ ٥م اعمتٜمٌّ أبق اًمٓمٞمّ 

سمٓمـ ُمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م اًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ ضمٕمٗمل ُمـ همػم زي٤مدة وٓ وـهــؿ . سم٤مًمقٓء

ره ذم طمرف ـــــــــــــــٞم٠ميت ٟمًٌف قمٜمد ذيمؾموهؿ سمٜمق ضمٕمٗمل سمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة وؾمٕمد اًمٕمِمػمة  ،ٟم٘مص

   . ٤منـــــــٛمـــــــ٤م إرىمــــومه  : ىم٤مل أبق قمٌٞمد ،ريؿــــران وطمـــُم: ويم٤من جلٕمٗمل ُمـ اًمقًمد  ،اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م

 ،ٜم٥ًم اًمٌخ٤مري سم٤معمقآة١مٓء يُ ـــــــــــــــــوإمم اجلٕمٗمل ـه ،ُمٜمٝمؿ اًمرطمٞمؾ اجلٕمٗمل  : ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم

   . وُمٜمٝمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ احلر اجلٕمٗمل وضم٤مسمر اجلٕمٗمل  : ريــــىم٤مل اجلقـه  . ٘م٤مل اجلٕمٗمل ُمقٓهؿومٞمُ 
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 :  ٗمرآل ضمٕم

  ذم شم٤مرخيف. اًمِم٤مـمريذيمره٤م ومخٞمذة ُمـ اًمٕمقاُمر 

 :  آل ضمٕمٗمر سمـ سمدر

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمره ومخذ ُمـ آل قمقن ُمـ آل يمثػم 

 :  آل سم٤مضمٕمامن

 .أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم "هٞمٜملم"احلّداد :  رَ يمَ ، ذَ شمًٙمـ "ظمديش" ذم وادي دوقمـطميُمٞم٦م أهة 

 :  آل ضمٕمؿ

 . ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمريٌٞمد، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمُ ٌٞمد٤من ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 :  آل سم٤مضمٕمقل

 ، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ".رة" ومَ دْ يًٙمٜمقن "اجلَ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ إب٤مرىم٦م ُمـ اًمديـ

 :  آل سم٤مضمٕمٞمٗمر

وسمٜمق حمٛمد سمقضمٕمقر  ،محد سم٤مضمٕمٞمٗمرأسمٜمق : ؿ ـــــــــوـه ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 ذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري.. وسمٜمق اًمٌحٞم٨م سم٤مضمٕمٞمٗمر ،ىمٛمالن سم٤مضمٕمٞمٗمر وسمٜمق حمٛمد ،سم٤مضمٕمٞمٗمر

 :  آل سم٤مضمٕمٞمؿ

 .  ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيفٌٞمدٌٞمد ، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل ؾمٚمــــــؿ ُمـ سمٚمٕمُ 

 :  آل اجلٗمري

ؿ سمٜمق أيب سمٙمر ضمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمٗم٘مٞمف ، ــــــاًم٤ًمدة ، ـهـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 ............."ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمام ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب "ذم طمجر وحل٩م وسمالد اًمٕمقاًمؼ ُمٜمٝمؿ 

 : أهؾ ضمٚمٞمجؾ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف٤من، ُمـ ىم٤ٌمئؾ ُمٜمٓم٘م٦م طمٌّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ سم٤مظمرظمقر ُمـ ذيـٞم٥م
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 :  ٤ملآل سم٤ممجّ 

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام أورد ص٤مطم٥م "، أهة ىمٞمؾ أهنؿ ُمـ اًمّمدف سمتِمديد اعمٞمؿ

 :  ؾآل مجٞم

م  ُمـ هند ُمـ ىمْم٤مقم٦م، يمام ذيمــــــــــــــر إؿمـرف اًمرؾمقزم ذم يمت٤مسمف ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل ؾمٕمد ُمـ سمٜمل طمرا

 "ـمروم٦م إصح٤مب ذم ُمٕمروم٦م إن٤ًمب"، يم٤مٟم٧م هلؿ وٓي٦م قمغم ؿم٤ٌمم سمحيُمقت.

 :  آل سم٤مضمٜم٤مدة

سم٤مضمٜم٤مدة ىمقًمف : آل ًمألؿمــــــرف اًمرؾمقزم  A;9صـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ُمذطم٩م ، ضم٤مء ذم ـمروم٦م إصح٤مب 

 سمـ خم٤مؿمـ واسمـ أظمٞمف خم٤مؿمـ سمـ ضمٜمدب سمـ خم٤مؿمـ .  ُمِم٤مخيٝمؿ قمكم

 :  آل سم٤مضمٜمدوح

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمَقح ، شمًٙمـ "ىمرن سم٤مضمٜمدوح" ذم وادي دوقمـ

 : اجلٝمْمٛمل

ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمًٛمقح ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ، هؿ : آل سم٤مُمٝمدي ، آل سم٤مؾمٌٕم٤من ، آل سم٤ممخٞمس ، آل سم٤مىمرن ، آل 

٤من قت إسمّ ــــامن ، اٟمت٘مٚمقا إمم طميُمٝمؿ ُمـ سمٜمل ضمٝمْمؿ سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ أزد قمُ ًمٕمٚمّ  ٧مىمٚم. سم٤مهٗمٞمػ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت........."سم٤ميض إًمٞمٝم٤مُمتداد اعمذه٥م اإلإ

 :  اجلٝمٛم٦م

دهر، ؿ آل حلقل، آل ـــب، ًمٕمٛمؼ، وـه، دار اًمرىم٤مـ : اًمٌديٕم٤م، احلجٞمؾــــــٞمد، شمًٙمٌَ ٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٚمْ 

 ، ذيمرهؿ احلّداد.، آل سم٤مُمزقم٥م وُمٜمف رئٞمًٝمؿآل زوسمع، آل قمكم سمـ حمٛمد، آل أمحد سمـ قمٛمر

 :  آل اجلٝمقري

اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  ،ـ اًم٘مٓمـ ذم طميُمقتـــىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل طمقصمرة ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع ، شمًٙم

 : يمام أورد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمًّ٘م٤مف ، ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر حيٞمك سمـ ىم٤مؾمؿ اجلٝمقري اًم٘م٤مئؾذم يمت٤مسمف
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 ضمٝم٤مورة ُمـ ومروع أن٤ًمهب٤م= = = = = = = = = = = = = =ىمقُمل سمٜمل ُم٤مًمؽ احل٥م اًمٜمّمٞمؾ 

 : آل اجلقادي

، هؿ سمٜمق ضمقاد سمـ أثػم سمـ ضمقاد سمـ وديٕم٦م سمـ ؾمٚمخ٥م احليُمل  سمٓمـ ىمديؿ ُمـ طميُمقت

 .اًمتٛمٞمٛمل ذم يمت٤مسمف اًمٙمٌػم "إن٤ًمب"  اًمًٛمٕم٤مينذيمرهؿ 

  : آل سم٤مضمقه

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف ة ُمـ ؾمٞم٤ٌمندار ُمـ آل سم٤مسمٞمؽم ُمـ اعمراؿمد

 :  قهٞمقناجلُ 

قهل" سمْمؿ ، واًمٜم٦ًٌم هل٤م "اجلُ قتـــــــًٙمـ ريدة اجلقهٞملم ذم وؾمط طميُم، شمٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌ

. دف"ــــــقض ، آل سمـ ص٤مئ٥م ، آل سم٤ميمٛمٞمش ، آل صــــــٞمدي ، آل قمـــــآل سم٤مرُم" : ؿٝمـــــــــــــٜمــــُم. اجلٞمؿ

رُمٞمدي وصٕم٥م سمـ طمًـ سمـ طمٞمدان سمـ ؾمٚمامن سمـ احل٤مرث سمـ  لحت٤مد ُمـ سمٜمإؿ ـــهقهل واجلُ 

 . ذم شم٤مرخيف " أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"  اًمِم٤مـمري، ذيمرهؿ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل اجلقهري

ُمـ ؾمّٙم٤من فمٗم٤مر وقمــــــــــــــــــــــــــدن وُم٤م وآه٤م، وهؿ أىمدم دار ًم٘م٤ٌمئؾ مهدان ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر، وهؿ 

ـــــــــــــــــالح واًمقٓي٦م واًمٙمراُم٤مت، وـهــــــــــــــؿ ُيٜمًٌقن إمم ىم٤مئد سمـ ضمٝمؿ اجلقهري أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّم

ـهــــــــــــــــر سم٤مًمٞمٛمـ ومٜم٥ًم إمم هذه اعمٝمٜم٦م، وم٠مقمٚمؿ أّن 9?@اعمُتقرّم ذم طمدود ؾمٜم٦م  ـه، يم٤من يٌٞمع اجلقا

 يمت٤مسمف "اًمّدر واًمٞم٤مىمقت".ٟم٦ًٌم اجلقهري إمم سمٞمع اجلقهر ، هٙمــــذا ذيمرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم 

 : آل اجلٌكم

سمًٞم١من واحلقـم٦م وطمقازم طميُمقت، ُمـ ىم٤ٌمئؾ إوس ُمـ إنّم٤مر ُمـ وًمد اًمّمح٤ميب 

ـه، وأقم٘م٤مهبؿ أن سمحيُمقت وذم اعمٝمجر ذم اهلٜمد @9ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ اعمُتقرّم سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م 

 واًمٞم٤مىمقت".وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م وذق أومري٘مٞم٤م، هٙمذا ذيمرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف : "اًمّدر 
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 )حرف احلاء(

 :  آل سم٤مطم٤مشمؿ

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام ذيمر ص٤مطم٥م "، ىمٞمؾ هل ُمـ اًمّمدف أهة شمًٙمـ شمريؿ

 :  آل سمٚمح٤مج

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم " ،ةوىمٞمؾ ُمـ يمٜمدّ  ،ُمـ آل سم٤مومْمؾ ىمٞمؾ ُمـ ُمذطمــــ٩م

 :  آل سم٤مطم٤مج

سم٘مقًمف : ذم "اًمِم٤مُمؾ" ، وقمٜم٤مهؿ احلداد اعمِم٤ميخ، يًٙمٜمقن "ريٛم٦م" ذم وادي قمٛم٘ملمـمٌ٘م٦م ُمـ 

  ."وهلؿ وضم٤مه٦م قمٜمد اًمٌقادي ، وهؿ سمريٛم٦م وضمقل آل قم٘مٞمؾ" 

  : آل سم٤مطم٤مذق

 ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم " ،ةؿ ُمـ آل سم٤مقمقيديـ ُمـ يمٜمدّ أهّن  رَ يمِ أهة ذُ 

 :  آل سم٤مطم٤مرث

  .ـه;@=ؾمٜم٦م  قرّم تاعماًمًٞم٤ٌمين طم٤مرث أبٜم٤مء طمًـ سمـ أيب ُمـ ؿ أهّن  رَ يمِ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ، ذُ 

 :  سمٚمح٤مرث

د إمم اًمٕمٓمػ" وقمٚمّ ؾمٙمّ ": ؾ سمٞمح٤من، ضم٤مء ذم اًمّمٗم٦م ًمٚمٝمٛمداينُمـ ىم٤ٌمئ ؼ ؼ اعمح٘مّ ٤من سمٞمح٤من ُمرا

ج سمـ وم٘م٤مل : ٓشمزال ىمٌٞمٚم٦م ُمراد هل اًمٖم٤مًم٦ٌم قمغم وادي سمٞمح٤من ، وهؿ ُمـ وًمد احل٤مرث سمـ ُمٗمرّ 

 "ومٚمٞمٌس"ر ــــــــــــوذيم.٦ماهلٛمداٟمٞم واعمِمٝمقر أهّنؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ي٤مم : ىمٚم٧م. راد سمـ ُمذطمــــ٩مــــٟم٤مضمٞم٦م سمـ ُم

قال اًم٘م٤مُم٤مت ـــــــــرضم٤مهلؿ ـم ،، يٕمٞمِمقن ذم ظمٞم٤مم ُمـ ؿمٕمر امل٤مقمزطمؾقمٜمٝمؿ : وهؿ ُمـ اًمٌدو اًمرّ 

  .ة ىمرونران ىمٌؾ قمدّ ـــــــــروا ُمـ ٟمجـــؿ ه٤مضم، ويذيمرون أهّن إقمٜم٤مق ، ويرشمدون صمٞم٤مسم٤ًم ومْمٗم٤مو٦مو

 :  سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م

٧م ران ًمٙمٜمٝم٤م شمِمتّ ـــــــــــ، يم٤مٟم٧م شمًٙمـ طمقل ٟمج٩مـــــــالم، ُمـ ُمذطمـــــــؾمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة ذم شم٤مريخ اإلىم
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سمٜمل ظمٞمثٛم٦م وسمٜمل :  هلة قت ىم٤ٌمئؾ قمدّ ــٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم طميُمإ، وسمٗمٕمؾ وٖمط اًمدوًم٦م اًمزيدي٦م

 . إصٚمٞم٦م، يمام ذيمــــــــــر سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف ويم٤مٟم٧م هل احلٚمٞمٗم٦م اًمرئٞمًٞم٦م ًم٘مٌٞمٚم٦م هند ،ؾمٕمد

 :  احل٤مرثسمٜمق 

ء ــــــؿ أُمــــــــــه"، وىم٤مل : ٤مئؾ طميُمقت اًمٙمٌػمةداين ُمـ ىمٌـــــــــــــــٛمــــــهؿ اهل، قمدّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمّمدف را

ر ُمـ سمٓمقهن٤م : آل أيب ٟم٤مقمٛم٦م، آل ُمرؿمد، آل ٟم٤مومع، ـــــــــــ، وذيمقت وهلؿ اًمًٞم٤مدة ومٞمٝم٤مـــــــــــــــرُمـــــــــــطمْم

  ".، آل أيب صمقرآل اًمٜمٛمر

 :  ٙم٦م٤مًمْ احلَ 

ؿ ـــــــــــــ، واًمٜم٦ًٌم هلرــــــــــ إيًـــــــــوذم وادي دوقم ،ٞمؾ احل٤مًمٙم٦مـ همـــــــــــــــــ، شمًٙمىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 . ، إب٤ميْم٦مؿ : آل سم٤مدىمٞمؾ، آل سم٤مٟمخر، آل سم٤مؾمٕمدـــــــوـه. ٙمل" سمٗمتح احل٤مء وؾمٙمقن اًمالمٚمْ حلَ "ا

 :ل سم٤مسمٚمٖمٞم٨مآوُمـ . ، سم٤مزوملمسمٚمٖمٞم٨م، سم٤مضمٕمٞمٗمر، سمٚمنمف سم٤ممحٞمديٜم٘مًؿ آل سم٤مدىمٞمؾ إمم سمٚمحٛمر، 

قم، ـــــــ: آل قمٌقد، آل سم٤ميمرُم ر إممــــــــويٜم٘مًؿ آل سم٤مٟمخ.ٓء سمٜمق ؾمٚمٞمامن١مل سم٤مصٚمٞمٚمف وسم٤مصٞمقر وهآ

ح، آل سم٤مًمٙمٛمع، آل سم٤مؾم٧مؾآل سم٘مِم٤من، آل سم٤مـمقي سم٤مؾمٕمد ويٜم٘مًؿ  .ل سمقطمًـآو ،، آل سم٤مرضا

٧م ـــــــــوحت ٦م٧م احل٤مًمٙمـــــد دظمٚمـــــــوىم .، آل سمقدهشآل سمخرم ، آل طم٤مج،، آل ظمٚمٞمزإمم : آل قمٛمر

 ةع ُمٜمدوهب٤م سم٤مّس ــوُم ٦ماًم٘مٕمٞمٓمٞم ٦مذم ٟمزاع ـمقيؾ ُمع احلٙمقُم محد سمٚمحٛمرأم قمٛمر سمـ ىمٞم٤مده اعم٘مدّ 

 ـم٤مر ىم٤ٌمئؾ ؾمٞم٤ٌمنإاًمٕمنميـ ذم  ذم مخًٞمٜم٤مت اًم٘مرن ٦ماًم٘مٕمٞمٓمٞم ٦مصمؿ دظمٚم٧م ذم ٟمزاع ُمع احلٙمقُم

 :  احل٤مُمديقن

، اًمٌقٟمٞمف، اًمٕمجؾ :ُمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن، شمًٙمـ وادي هقشمف، وسمٕمْمٝمؿ ذم دوقمـ، 

 . ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت........"  .، آل سم٤مدقمؿآل سم٤مؿمٕمٗملم :ُمٜمٝمؿ

 :  آل سم٤مطم٤موي

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت......"شمًٙمـ اًم٘مقيرة ذم وادي دوقمـطميُمٞم٦م أهة 
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 :  رآل طمٌتق

 .٤من ، يًٙمٜمقن "اًمّمٗم٤مة ، اًمٖمرير ، اًمردحي٦م ، اعمِم٤ٌمب"ُمـ آل اًمٖمًٞمؾ ُمـ ؾمٕمد طمٌّ 

 :  ٌمٌْ آل احلِ 

ؿ سمٜمق أيب سمٙمر سمـ قمكم سمـ أمحد ـــــــــه ،اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م ، سمٞم٧م ُمـ سمٙمن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًم٤ٌمء

 ..........."ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةذيمرهؿ اًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،سمـ طمًـ اًمؽمايب

  : طمٌٞمشآل 

 . ، ذيمرهؿ اعم١مّرخ صالح اًمٌٙمرياجلٕمدة ُمـ اعمراوٞمح ذم وادي دوقمـومخذ ُمـ 

 :  آل سم٤مطمٌٞمؾ

 . " ذم وادي دوقمـ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت......"طمقوم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : ادآل طمدّ 

 . ذم "إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمثٌقت........" اًمٌٓم٤مـملذيمرهؿ  ،ُمـ اًم٘مٕمٓمف ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع

 :  ل سم٤مطمجريآ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت....."ذم وادي دوقمـ "اًم٘مريـ"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل احلجري

 .  ، ذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف"اًمِم٤مُمؾ..........."٤من شمًٙمـ وادي قمٛم٘ملمُمـ ىمٌٞمٚم٦م ؾمٕمد طمٌّ 

 :  آل سم٤مطمديكم

 . سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت"، ذيمرهؿ ديـحٛمّ يًٙمٜمقن وادي اعمُ  ،ديـ ُمـ ؾمٞم٤ٌمنحٛمّ ُمـ اعمُ 

 :  آل سم٤مطمديٜم٦م

، سمٛمح٤مومٔم٦م طميُمقت رـــــ٤م ىم٤مدُم٦م ُمـ وادي طمج٘م٤مل أهّن ، يُ " سمٛمح٤مومٔم٦م ؿمٌقة٤منطمٌّ "ُمـ ىم٤ٌمئؾ 

 . ٥م، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت......."هل ُمتح٤مًمٗم٦م ُمع آل سم٤مقمقوف ُمـ ذيـٞمو
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مـــسمٜمق طم  :  را

 ضمقاهر)دف ــــــــــــــــؿ ُمـ اًمّمٌٕمض أهّن اًم، يرى جريًم٤ًمسمع اهلىمٌٞمٚم٦م اؿمتٝمر أُمره٤م أوائؾ اًم٘مرن ا

ًّ ويُ (. 8? ـــص : ــــإطم٘م٤مف ضم شم٤مريخ  دل إمم ـــقمغم شم٤مريخ إـه اً ٤مدــــــــــقمتٛمإ إظمر ٌٕمضاًمٌٝمؿ ٜم

 ــــص : ـــاحل٤مُمد ضمشم٤مريخ قت )ــــإمم طميُم " سمـ يٕم٘مقبطمكّم "ؿ ه٤مضمروا ُمـ ُمديٜم٦م يمٜم٤مٟم٦م وأهّن 

<AAت ٠مــــــــٟمِم ــــ٤مٝمــــًمٕمٚمّ إـمالىم٤ًم، ح ــــّمشمب ٓـــ٤منًأ لوه .(سمرد اًمٜمٕمٞمؿ ًمٚمخٓمٞم٥م ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب

ر ـيذيم.  ==ـ ذًمؽ ص "اًمِم٤مُمؾ"ػ ويٜمٙمر ُم١مًمّ وقمـدم اًمتدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ، ُمـ شمِم٤مسمف إؾمامء، 

ـمروم٦م إصحـــ٤مب  (د ــــــــٝمــــٟم ٟمًٌٝمؿ ذم أنّ  -وهق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ -اًمرؾمقزمإذف 

قن ـــــــــــــــــوًمٙم (،;=: ـــاهلٛمداين سمٜمل طمرام أيمؼم ىم٤ٌمئؾ هند )اهلٛمداين اًمّمٗم٦م ص وقمدَ  ،(A;9 ـــص

هق ٟم٥ًم  ّمقابوم٤مًم، د إمم طميُمقتـهنىم٤ٌمئؾ ٔمٝمر ؾمقى سمٕمد هجرة شم٤مريخ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م مل ي

 طم٤مومٌؾ  ٤من ًمٌٜمل طمرام ؾمجٌؾ ـــويم. وإؿمـــــــرف اًمرؾمــــــــقزم داينـــــــر اهلٛمـــــــــد يمام ذيمـــــسمٜمل طمرام ذم هن

ٜمل طمرام اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ؿمامل طميُمقت ويم٤مٟم٧م دوًم٦م آل يامين ُمـ سم/سم٤معمِم٤مريم٤مت اًمٕمًٙمري٦م 

ـه قمغم ?:Aـه وؾم٘مٓم٧م ؾمٜم٦م 9:<قد سمـ يامين ــــــــًٝم٤م ُمًٕم، وىمد أؾّم أبرز إٟمج٤مزاهتؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 ".حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل يامينؾمالـمٞمٜمٝمؿ"آظمر  ذم قمٝمد "سمدر سمق ـمقيرق اًمٙمثػمي"يد 

اًمٙمٚمٌل:اًم٤ًمئ٥م ذم يمت٤مب "ٟم٥ًم ُمٕمد واًمٞمٛمـ اًمٙمٌػم" إلسمـ :     ىمٚم٧م
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طمدى إرام هل سمٜمل طمِ  نّ إ  ًمٚمِمؽ،سمام ٓيدع جم٤مًٓ  شمدل   اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م، ىمقاليمؾ هذه إ نّ إ

 ٦مذه اًم٘م٤ٌمئؾ ضمآءت ُمتح٤مًمٗمـــــه نّ إو ٦م، اًمٜمٝمدي ةرـــــ اهلجـــــقت زُمـــامم طميُم ةاًم٘م٤ٌمئؾ اعمٝم٤مضمر

 ٦م(، ٤مرث سمـ يمٕم٥م اعمذطمجٞماحلل ـــــ سمٜمــ، وُم٦مٞمف ىمْم٤مقمٞمٜمّ ، وِو ٦مىمْم٤مقمٞم ٦مديـــــــــىم٤ٌمئؾ هن) : لـوـه

 ٦مواعمذطمجٞم ٦مٞمٜمّ واًمِْم  ٦مًمدظمقل اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٜمٝمدي اً ذف اًمرؾمقزم يم٤من ُمٕم٤مساعمٚمؽ إ نّ أ قمٚمامً 

 .ذم ومؽمه ُمـ اًمٗمؽماتوصمٞمؼ ذه اًم٘م٤ٌمئؾ قمالىم٤مت حت٤مًمػ ــــــــــــًمف ُمع ـه ٤مً ٙمْ ٚمِ ويم٤من ُمَ  ،قتـــــــــحليُم

 !؟طم٤مًمٞم٤مً  ٦مد اعمٕمروومـــــن شمٙمقن وٛمـ هنأع ومٝمؾ ٟمتقىمّ  ،يمثر هندأذيمر اهلٛمداين ان سمٜمل طمرام هل 

 اعمٕمرووم٦م هبذا اإلؾمؿ أن، ُم٤ًميمٜمٝمؿ  هندىم٤ٌمئؾ  نّ إ اجلقاب اًمّمحٞمح هلذا اًم١ًمال اهل٤مم هق :

 وىمــــد."اعمًٗمٚم٦م" قتـــرام ذم ذق طميُمـــسمٜمل طمىم٤ٌمئؾ سمٞمٜمام  "،"اًمٙمن ذم همرب طميُمقت

ٝم٤م وًمٞم٧ًم يمٚمّ  دـــــــــٝمــٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م يُ  ٦م٤م ىم٤ٌمئؾ ُمتح٤مًمٗمهّن أ ،مم طميُمقتإ ٦ماًم٘م٤ٌمئؾ اًمٜم٤مزطم ْت رَ يمِ ذُ 

٤ًٌَم، دــــــــــــــٝمــُمـ ٟم ًَ "احل٘مٞم٘م٦م دائاًم و٤مًم٦م  نّ أ ُمـــــــــع اًمٕمٚمؿ ٦م؟!،د احل٘مٞم٘مٞمــــــــهل هن ـْ ُمَ  اهل٤مم: اًم١ًمال َٟم

 . سم٤مًمّمقاب ذا ورد ذم إثر اًمٜمٌقي، واهلل أقمٚمؿــــــــهٙم، اعم١مُمـ، ومحٞمثام وضمده٤م، ومٝمق أطمؼ هب٤م"

  : آل سم٤مطمرزي

 . ، يمام ضم٤مء ذم "اًمِم٤مُمؾ...."ؿ ُمـ آل سم٤مقمقيديـأهّن  رَ يمِ شمًٙمـ صٌٞمخ ، ذُ طميُمٞم٦م أهة 
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 :  آل سمحرق

ء  شم٤مريخ) ضم٤مء ذم، يمام ىمٞمؾ هل ُمـ محػم ،أهة شمًٙمـ طميُمقت   احليُمٞملم(.اًمِمٕمرا

 :  احلرىم٦م

 . ذم يمت٤مسمف "هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أن٤ًمب اًمٕمرب" اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمره  ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند

 :  آل احلريٌل

 .ذم يمت٤مسمف "إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمثٌقت......" اًمٌٓم٤مـملذيمرهؿ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع

 : آل احلريٌل

ذيمرهؿ  ،٦م ُمٜمٝمؿوهب٤م سم٘مٞمّ  "سمْمف"، أصٚمٝمؿ ُمـ "، اجلقليًٙمٜمقن "ُمِمٞمطقدي ، ــــــــٕمٛماًمُمـ آل 

 . ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م" اًمِم٤مُمؾاًمٕمالُم٦م قمٚمقي ـم٤مهر احلّداد  ذم يمت٤مسمف "

 :  احلزيٛمل

  اًمتٛمٞمٛمل ذم يمت٤مسمف اًمٙمٌػم "إن٤ًمب". اًمًٛمٕم٤مينذيمره  ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند

 ًّ  :  ٤منآل سم٤مطم

  (.إطم٘م٤مفشم٤مريخ ة )ضمقاهر سمـ احل٤مرث ُمـ يمٜمدّ أهة ىمٞمؾ هؿ سمٜمق طم٤ًمن سمـ ُمٕم٤موي٦م 

 :  سمٜمق طمًـ

جل٤ٌمل إمم ؾم٤مطمؾ ٜمقاطمل اسمؿ : أهّن  @=;صــــ ـ :ذم شم٤مرخيف ضمــ ريــر اًمِم٤مـمــــــــ، ذيمُمـ ؾمٞم٤ٌمن ٦مىمٌٞمٚم

سم٤مقمٌداًمرطمٞمؿ، الع، آل ـــــــــ، آل سم٤موـــٜمحـــــٞمس، آل سم٤مطمـــــآل سم٤ممخ : ال، ُمٜمٝمؿرب اعمٙمّ ـــــــر ىمـــــــــــاًمٌح

قا ذم ـــــٚمـدظم ،دذمـــــؿ سمٜمقطمًـ سمـ يزيد سمـ احل٤مرث اًمّمـــــــٝمًمٕمٚمّ  : ىمٚم٧م .، آل سم٤مرقمٞمدةآل سم٤مطم٤مج

 .  (:=ـــــ ص : ــــاإليمٚمٞمؾ ضمذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر )ؾمٞم٤ٌمن يمام ذيمر اهلٛمداين 

 :  أهؾ طمًلم

 ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف  . "رىم٦م، يًٙمٜمقن "قمِ ُمـ ذيٞم٥م
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 : آل طمًلم سمـ قمكم

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل اًمٕمٔمؿ ُمـ ذيٞم٥م

 :  آل طمِمؿ

 ذم "أن٤ًمسمف". اًمًٛمٕم٤مينذيمره  ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف

 :  آل سم٤مطمِمٞمٗم٦م

 ".شم٤مريخ إطم٘م٤مف ضمقاهرذيمره٤م ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،ُمـ هندىمٞمؾ ىمٌٞمٚم٦م 

  : طميُمقت

قمٜمد طمديثف قمـ سمالد ، ذيمره٤م اهلٛمداين وم٘م٤مل ٦م طمتك صدر اإلؾمالم، يم٤من هل٤م سم٘مٞمّ ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة

ذه اًمٌٚمدة إمم ــــــــــــ، ٟم٧ًٌم ـهـــــــرٖمــــ، وهل ضمزؤه٤م إصـــــــقت ُمـ اًمٞمٛمـــــــــــــُمقت : طميـــــــطميُم

ر طميُمقت ــــــــــــــــوذم اإليمٚمٞمؾ يذيم(.?<9 ـــــطميُمقت سمـ محػم إصٖمر )اهلٛمداين اًمّمٗم٦م ص

ؾ سمـ زيد اجلٛمٝمقر سمـ قمٛمرو سمـ ـــــٝمــــٕصٖمر سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمقت ُمـ ؾم٠ٌم اــــــــــطميُم"ومٞم٘مقل : 

ـ سمـ ـــٓمــــٞمدان سمـ ىمـــــــــقث سمـ طمـــــٖمـــس سمـ وائؾ سمـ اًمـــــــــٛمـــــىمٞمس سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضمِمؿ سمـ قمٌد ؿم

٤مرث، احل، آل ةرّ ـ سمٓمقهن٤م : آل ُمُ ــــر ُمــــــــــــــ، وذيمػمــــــقمري٥م سمـ زهػم سمـ أيٛمـ سمـ اهلٛمٞمًع سمـ مح

زم ــــــسمـ طمإأُم٤م  (.9;; ـــــص :ـــاإليمٚمٞمؾ ضم) "ؿآل ؿمٌٞم٥م، آل رسمٞمٕم٦م، آل ومٝمد، آل شمريؿ، سمٜمق شمٜمٖم

إمم  ر ُمـ اًمٌٓمقن اعمٜمت٦ًٌمــــــــــــوذيم ،سمـ ي٘مٓمـ أظمق ي٘مٓم٤من )ىمحٓم٤من(إومٞمذيمر أن طميُمقت هق 

وسمٜمل احليُمل ذم  ،ًمس، ويم٤مٟمقا ذم إندقرـــدون، سمٜمل قمّمٗمــــــــــــطميُمقت اًم٘مٌٞمٚم٦م : سمٜمل ظمٚم

قت اًمذيـ ـــــزم ُمـ رضم٤مٓت طميُمــسمـ طمإ دويٕمدّ .  (8<>ـــ )اسمـ طمزم ص .٦م ، واًمّمدفُمٙمّ 

٦م سمـ ـــــٛمـــ، ؾمٚمٞمدانـــــر، رسمٞمٕم٦م سمـ طمـــــــــــــ: وائؾ سمـ طمج ؿصحٌقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ 

وقمـ ُمقاـمـ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م . (9<> ـــــــزم صـــــــــــــسمـ طمإ، اًمٕمالء سمـ احليُمل )يمٝمٞمؾ سمـ احلّملم

 ،قت ومح٥ًمُمـــييذيمر سم٤مُمٓمرف أن ُمقاـمـ ىمٌٞمٚم٦م طميُمقت ٓ شم٘متٍم قمغم ُمدن ؿمامل طم
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 إو٤موم٦م إمم أن ؿمٌقة ،قتــــــــسمؾ يرى أن ُمقاـمـ ىمٌٞمٚم٦م احلٛمقم احل٤مًمٞم٦م هل ُمقاـمـ ىمٌٞمٚم٦م طميُم

أُم٤م سم٤مطمٜم٤َمن (.8: ـــــص قمغم يمت٥م اهلٛمداين)سم٤مُمٓمرف ُمالطمٔم٤مت أيْم٤ًم.هل ُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م  اعمٚمح

 ،ٟمت٘مٚم٧م ُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م ذم ؿم٤ٌمم وُم٤م طمقهل٤م إمم ؿمٌقة ويٌٕم٨م واًم٤ًمطمؾإقت ــــومٞمذيمر أن طميُم

 9 ــــإطم٘م٤مف ضمشم٤مريخ ر ــــــــة وطميُمقت )ضمقاـهسم٥ًٌم وٖمط احلروب اًمتل ٟمِم٠مت سملم يمٜمدّ 

٘م٤ٌمئؾ احلٛمػمي٦م ، وأن اًمؾمؿ ًمإلىمٚمٞمؿ اجلٖمراذم اعمٕمروفإق ـــوأرى أن طميُمقت ـه(. >; ــــص

ٞمس ممٚمٙم٦م ذه اًم٘م٤ٌمئؾ شم٠مؾمــــــــــــؾمتٓم٤مع أُمراء ـهإ، وذا آؾمؿـــــــــــيمت٧ًٌم ـهإاًم٘مديٛم٦م اًمتل ٟمزًمتف ىمد 

٤من ــــــــــــــــق. م ، يم 8=> - 98:8قن ذم سمدايتٝم٤م سملم ـــــــظمظمتٚمػ اعم١مرّ أ، ىمديٛم٦م ىم٤مُم٧م ىمٌؾ اعمٞمالد

ُمٞمٗمٕم٦م، ظمقر  : وُمـ ُمدهن٤م ،قةـــــٌـــدق أيؾ" وقم٤مصٛمتٝم٤م ؿمــــــــــــــــأول ُمٚمقيمٝم٤م طم٥ًم سمٕمْمٝمؿ "ص

ٓم٧م قمغم يد اعمٚمؽ ـــــ٘مــــــوؾم ،وطمتك إىمٚمٞمؿ فمٗم٤مر ذىم٤مً  ،، ومتتد سملم سمٞمح٤من همرسم٤مً رورى ذم فمٗم٤مر

سم٦م ؾمٌٕم٦م ىمإ٤م ، أي أهّن م88; قم٤مم رهيرقمش" طمقازماًمًٌئل "ؿمٛمّ   ُمـ اًمزُمـــ. رونـــؾمتٛمرت ىمرا

( . وذيمــــــــــــــــــر قمٜمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اعم١مّرخ قمٌداًمٚمف اًمٓمّٞم٥م A; ـــسم٤موم٘مٞمف صد.، A:9 ــــص :ــــضمقاد ضمد.)

ٟمـــ٘مــــــــــــاًل قمـ  ;::-:::ـه( ذم يمت٤مسمف "اًمٜم٦ًٌم إمم اعمقاوع واًمٌٚمدان" صــ ?>Aسم٤مخمــــــــرُم٦م )ت 

 سم٤مًمٗمتح تقْ ـَـــــــــــــــــرُمـــْْم طَم  إمم ٟم٦ًٌمٌ : رُملـــــــاحلَْْم اًم٘م٤ميض اعم١مّرخ ُمًٕمقد سمـ أيب ؿمٙمٞمؾ ُم٤م يكم: )

 ،ومقق ُمـ ُمثٜم٤مة شم٤مء صمؿ ؾم٤ميمٜم٦م واو صمؿ ُمٗمتقطمتلم ؿــــــُمٞم صمؿ راء صمؿ اعمٕمجٛم٦م ٤مدــــــــاًمْم قنــــــــٙمـــــوؾم

 قمغم اهلل صغم اًمٜمٌل هقد ىمؼم ُمـ: قدـــــُمًٕم اًم٘م٤ميض ىم٤مل أفمـ، ومٞمام يقُملم ُمًػمة واؾمٕم٦م ضمٝم٦م

 اعمٝمٛمٚم٦م اًمَٓم٤مء وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٗمتح اًمَ٘مْٓمـ إمم شمًٚمٞمامً  ؿوؾمٚمّ  إنٌٞم٤مء مجٞمعو وؾمٚمؿ وآلف ٟمٌٞمئٜم٤م

 اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم وومتح اًمتح٤مٟمٞم٦م وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م اًمَّم٤مد سمٗمتح اًمَّمْٞمٕمر اًمِمامل ُمـ ٤مــــــــــــٝمـــــــوطمرو

 ذم ٤مــــــــــــٝمــــــوقمرو امن،وقمُ  رةـــــــــاًمٌّم ِريػ إمم ومتٞمؿ واًمِماّمخ قمٙمؼم وسمٜمق ٚم٦مـــــــُمٝمٛم راء ده٤مـــــــــوسمٕم

 وم٠ملػ وم٤معمقطمدة وم٤مًمتحتٞم٦م سم٤معمٝمٛمٚم٦م ؾَمْٞم٤ٌمن دّ ــــــــــــــــطم إمم إؾمٗمؾ واًمٖمٞمؾ إقمغم اًمٖمٞمؾ ٜمقبــــــــاجل

 ٟمٌٞمئٜم٤م قمغم وؾمٚمؿ اهلل صغم هقد اًمٜمٌل ىمؼم وهب٤م سمٗمتح٤مت، َُمَٝمرة ُمٝمٛمٚم٦م سمح٤مء قمـــــوإمح ومٜمقن،
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 قم٤مدي٦م سمئر وهل اًمٙمَٗم٤مر، أرواح هب٤م اًمتل قتــــــسمرـه سمئر وهب٤م إنٌٞم٤مء، ٞمعـــــــــــــمج وقمغم وقمٚمٞمف وآلف

: ىم٤مل قتــــــــــــــطميُم ُمـ رضمؾٍ  قمـ إصٛمٕمل وطمٙمك قم،ــؾمٛم ومٞمف وفمٚم ف ووادٍ  ومالة ذم ىمديٛم٦م

 ُم٤مت، ٤مراًمٙمٗمّ  ُمـ قمٔمٞمامً  أن ؼمـــــــــــــــاخل ومٞم٠م ٞمٜم٤م ًداـــــــــــضم ُمٜمتٜم٦م رائح٦م قتــــــــــسمرـه ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ دـــــــٟمج نّ إ

 همػم واًمٖمروم٦م شمريسو وؿم٤ٌمم يمؽميؿ رىــــوىم دنـــــــــُم ُمٜمٝمام وسمٙمؾ ًٗمٚم٦م،ُمو ُمٕمالة قمغم شمِمتٛمؾو

 وأُم٤م همٗمػم، ضمؿّ  طميُمقت إمم ٥مـــــــــٜمًويُ  شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن فحمٚمّ  ذم ؾمٞمذيمر أو ذيمر مم٤م ذًمؽ

 . ـهأ (اعمٝمٛمٚمتلم اًمَّم٤مد وؾمٙمقن ٤مءاحل ومٌٙمن احِلٍْمُمل ٍمماحل سمـ همقرك

 : آل احليُمل

وُمٜمٝمؿ ُمـ  ،ذم سمالد ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م "ؼمـــــاًمِم"ـ ىمري٦م ــــ، ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٓمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع

 . ، آل اًمِم٤مؤش آل اعمرومدي ،، آل صٜمٞم٤منؿ: آل اًمٕمٓمػــــه، قتــذم طميُم "اًم٘مٓمـ"يًٙمـ 

 : سمٜمق احليُمل

، المــــــــــــرك أبٜم٤مؤه٤م ذم أطمداث صدر اإلؾم، وؿم٤م٦مطميُمٞم٦م ؾمٙمٜم٧م ىمٌؾ اإلؾمالم ذم ُمٙمّ  أهة

، ُمٜمٝمؿ اًمٕمالء سمـ احليُمل ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل يم٤مٟمقا أطمالف سمٜمل قمٌد ؿمٛمس ُمـ ىمريشو

 .ؿ أبٜم٤مء قمٌداًمٚمف سمـ قمامد سمـ ؾمٚمٛمك سمـ أيمؼم اًمّمدذم ىمٞمؾ أهّن و. ووم٤مشمح اًمٌحريـ

 :  ٤مبآل سم٤مطمٓمّ 

 .ٟمت٘مٚمقا إمم ظمديش إؿ يم٤مٟمقا هبٞمٜملم صمؿ أهّن  "اداحلدّ "، وذيمر ـ ظمديششمًٙمطميُمٞم٦م أهة 

 :  احلٓم٤مـم٦ٌم

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل" اًمِم٤مـمريذيمرهؿ  ،سمٓمـ ُمـ اًمٕمقاُمر

 : آل سم٤مطمػ

  ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيف.ٌٞمد، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمُ ٌٞمدـ سمٚمٕمُ ُمىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ 
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 : آل سم٤مطمٗمص

 . ....."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،"ُمِمٞمط"، يًٙمٜمقن ُمـ اعمِم٤مضمر

 : آل سم٤مطمٗملم

 . "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهريمام ذيمر ص٤مطم٥م "ىمٞمؾ هؿ ُمـ اًمّمدف طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مطمٙمؿ

 . ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ"شمًٙمـ : ُمِمٞمط ، اًم٘م٤مرة اًمًٗمغم ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤مضمر

 : آل سم٤مطمٙمٞمؿ

 ةُمـ يمٜمدّ  ؿ أصالً ، ىمٞمؾ أهّن ذم وادي دوقمـ إيٛمـ "ىمرن سم٤مطمٙمٞمؿ"، شمًٙمـ حىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقّ 

 " .إطم٘م٤مف شم٤مريخ  ضمقاهر " سمح٥ًم ُم٤م ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م

 : آل سم٤مطمٚمقان

 ".إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهر يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م "أهة ىمٞمؾ أهنؿ ُمـ اًمّمدف 

 : آل سم٤ممحران

 . يمت٤مسمف، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم وأهؾ ؾم٤ممل وهؿ أهؾ قمكم ،ي ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمزّ 

 :  سمٞم٧م محقدة

ُمع أومراده اًم٤ٌمدي٦م  ــــــ، يًٙمدـــــــــــــ٦م زيـ سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أمحُمـ ذريّ  اًمٕمٚمقيلم، اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 " . ..............ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةاًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م يمت٤مب " ، ذيمرهؿاحلٛمقم ؾ٤مئىمٌ

 :سمٞم٧م مَحِٞمْد سمـ ُمٜمّمقر 

 هٙمذا ذيمرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف.ٜمًٌقن إمم إنّم٤مر، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ قمرب طميُمقت يُ 

 :  )إمحقم( احلٛمقم

قهل٤م ـــــر وُم٤مطمـــاًمِمح ، شمًٙمـحم٤مرسم٦م ىم٤ٌمئؾُمـ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م ذم طميُمــقت، وهل  ىم٤ٌمئؾ يمثػمة
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سمث٦م همرسم٤ًم ووادي اعمًٞمٚم٦م  سملم اعمٜم٤مهٞمؾ وُم٘مد آل قمٌٞمد ؿمامًٓ واًم٤ًمطمؾ ضمٜمقسم٤ًم ، وؾمٞم٤ٌمن واًمٕمقا

ئؾ ، وهؿ ُمـ أيمؼم ىم٤ٌموهؿ سمٞم٧م قمجٞمؾ. )?98 ــص : ـــد ضمذىم٤ًم )شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤م

، سمٞم٧م فمٌٞمف، سمٞم٧م ٟم٤مطمد، سمٞم٧م اًمٌّم٤مرة، سمٞم٧م كم٤من، سمٞم٧م ؿمٜملم، سمٞم٧م قمِ ــــقم، سمٞم٧م ىمحٓمــــــــٛمـــاحل

راب، سمٞم٧م سمٚم٘مري، سمٞم٧م قمّمٞمؿ، ــر، سمٞم٧م حمٛمقد، سمٞم٧م همـــيٛملم، سمٞم٧م سمـ ؾم٤معملم، سمٞم٧م اًمٕمقاُم

ٞم٤من، سمٞم٧م آل ــٔمــقيدر، سمٞم٧م ؿمــــــٞمؿ، سمٞم٧م ىمـــــــسمٞم٧م اًمنماظمرزات )اًم٘مرزي(، ـــسمٞم٧م شمٞمس، سمٞم٧م ىم

قم، سمٞم٧م ــــقم، آل قمكم، سمٞم٧م ـمرُمــــــٞمد، سمٞم٧م اًمٜمٕمـــــــ، آل سم٤مؿمٌٞمٌف، سمٞم٧م قمٌـــــــ٤مطمً، آل سملمــــسم٤مطمً

ريـ، سمٞم٧م ؾمالـم٦م، سمٞم٧م احلٛمٞم٘مل، ـــــرش، سمٞم٧م ذسمٞم٥م، اعم٤ًمُمٞم٧م، سمٞم٧م قمٞمًك، سمٞم٧م قمٛمــــــــــــظم

 .ٞمحـــــــــ، سمٞم٧م اًمًامؾمٞمدـٕمـــ٤مسم٦م، سمٞم٧م ىمتٞم٥م، سمٞم٧م ؾمــــدرة، سمٞم٧م اًمّمحـــــــــــــــــٖمــــٞمؾ، سمٞم٧م اًمسمٞم٧م قمٜمج

ؿ سم٘م٤مي٤م ٠مهّن اعمت٠مظمريـ سمظملم ويرى سمٕمض اعم١مرّ (. ?=; ـــص : ـــضم) ذم شم٤مرخيف اًمِم٤مـمريذيمرهؿ 

 (.>: ــــص قمغم يمت٥م اهلٛمداين )سم٤مُمٓمرف ُمالطمٔم٤مت اًم٘مديٛم٦م. ىمٌٞمٚم٦م طميُمـــــقت

  (،محػم إمميرضمع احلٛمقم ذم اًمٜم٥ًم  )ذم "إدام اًم٘مقت":٤مف سمـ قمٌٞمد اهلل اًمً٘مّ إىم٤مل :     ىمٚم٧م

ك سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ ـــــٗمـــــــــــــقمٌداًمٚمف سمـ ُمّمٓماًمًّٞمد  : ٤مء ُمٜمٝمؿــــــــاًم٘مدُم ـــــــققم٦م ُمـــــــٛمــــــقمـ جم الً ـــــــٟم٘م

اًمًّٞمد ر اًمٕمٛمقدي قمـ ــقمـ اًمِمٞمخ قمٛم ؼميـ ٟم٤مىمالً ــــــــــــسم٤مص قمكمد سم٤مُمريؿ واًمِمٞمخ ــــــــــــــــأمح فواًمٗم٘مٞم

 رفــــــــر سم٤مُمٓمؾمت٤مذ حمٛمد قمٌداًم٘م٤مد٤مٕيمسمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ  ىير . قمٌداًمٚمف اًمٕمٞمدروس

ُمٜم٤مزل احلٛمقم هل ٟمٗمًٝم٤م ُمٜم٤مزل  نّ أويرى  ،ىمٌٞمٚم٦م طميُمقت اًم٘مديٛم٦م ٤مسم٘م٤مي قم هؿــــــــٛمـــــاحل نّ أ

 .٩مـــُمذطمىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمراد ُمـ ُمـ قم ــــــٛمــاحل نّ أومٞمام يرى اًمٌٕمض  . اًم٘مديٛم٦م ىم٤ٌمئؾ طميُمقت

ًّ وىمد يُ   .كم وسمٞم٧م ىمرزاتسمٞم٧م قمِ  ٤م:مه ،لمٞمًٞمىمًٛملم رئ إممقم ــــــــــــــٛمــــاحليم٤مًمًّ٘م٤مف ؿ اًمٌٕمض ٘م

ظمف اًمٌحًٜمل واحلريزي واًمنمظمف ) :يْم٤مً أوُمـ ىم٤ٌمئؾ احلٛمقم  سمرأ نّ أ٘م٤مل يُ اًمنَمْ  (صٚمٝمؿ ضمقا

ُمـ  الً ــــــــــــــصأ ؿـــــه) اًمِمٕمٛمكم( واجلٛمحل) واًمٕمجٞمكم واًمِمٜمٞمٜمل واًمٖمرايب واًمًٕمٞمدي واجل٤محم٦م

 تذا وردـــــــــٙمــه، (قم سمحٚمٍػ ـــٛمــقا ُمع احلـدظمٚم ،ن اًمًٞم٤ٌمينقداــــــــؾمٞم٤ٌمن ُمـ ٟمًؾ ؿمٕمٛمؾ سمـ ضم
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 :ومخ٤مذهؿ ىم٤مئالً أر ًمٜم٤م وسمٕمده٤م ذيم " ًمٚمًّٞمد احلّداد،اًمِم٤مُمؾ"ؾمامء اًم٘م٤ٌمئؾ احلٛمقُمٞم٦م ذم يمت٤مب أ

ل ضم٤مسمر . سمٞم٧م آؿ ُمـ ـــــــسمٞم٧م مححقم سمٞم٧م ؿمذي٤من سمٞم٧م ُم٘مِمؿ سمٞم٧م قم٤مومر وجم٤مور وـه ف:ظماًمنَمْ 

سمٞم٧م  ،(اًمرمحـ )وهؿ ُمـ اًم٤ًمدة قدة وهؿ سمٞم٧م قمٌدـــــــسمٞم٧م مح ل ضمٕمٗمرآسمٞم٧م  اًمٕمد سمٞم٧م ؾمٜم٤من

ل زيـ آسمٞم٧م  :ؿــــــــــــــــ( وـه٤ًمدةُمـ اًمؿ ــــــــوـه)جمحٞمؾ وسمٞم٧م سمـ ُمِملم وسمٞم٧م زيـ  اًمٙمٝم٤مزم سمٞم٧م

ل اًمٕمٚمٞمّ  :رو ومٛمٜمٝمؿـــــُم٤م سمٞم٧م قمٛمأ . ل زيـآوسمٞم٧م ُمريدود  ،زيـ لآوسمٞم٧م سمـ ـمٚمح٦م  ،قمٛمرات

اًم٘مروي٦م سمٞم٧م سمـ ؾمٕمٞمدة سمٞم٧م  سمٞم٧م اًمّمٛمٞمؾ سمٞم٧م :ؿـــُمـ ىم٤ٌمئٚمف اًمٕم٤مرسم٦م وومخ٤مئذـه "كمسمٞم٧م قمِ "

سمـ طمؼميش  ةح وهل ومخٞمذٜمّ سمٞم٧م سمـ جم :ؿـــــــومخ٤مئذـه اًمت٘مدُم٦م"دار "ُم٤م سمٞم٧م ىمحٓم٤من أ ، ومٚمٞمس

سمٜمق و. رو سمٞم٧م اًمرزيـ وسمٞم٧م اهلجٞم٦م سمٞم٧م اًمرقمٞمدةـــــــــــــٛمــــــــ، وسمٜمق قمسمٞم٧م اًمٙمثٞم٥م وسمٞم٧م اًمٗمرم صمؿ

 :ؿـــــــــــُم٤م اًمداوًمف ومٝمأ . محد سمٞم٧م ه٤مدي٦م وسمٞم٧م اخلٓمٞم٦م وسمٞم٧م ظمرض وسمٞم٧م اًمقزاز وسمٞم٧م سمٓم٤محأ

سمـ طمًـ سمٞم٧م اًمٜمقيب سمٞم٧م اًمقيمش سمٞم٧م ص٤مًمح صمؿ -وهق سمٞم٧م اًمرئ٤مؾم٦م ومٞمٝمؿ –سمٞم٧م قمجالن 

وهق سمٞم٧م اًمرئ٤مؾم٦م -سمٞم٧م صمٕمر سمـ ؾمٕمٞمد  :وُمـ سمٞم٧م ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ومخ٤مئذهؿ. اًمثٕمٚم٥م سمٞم٧م

سمٞم٧م  صمؿ مرو وهق اعم٘مدّ ـــــــــمحٞمد سمـ قمٛم: ُم٤م سمٞم٧م همراب ومٛمـ ومخ٤مئذه أ. اًمّمٕم٤مصٞمعصمؿ  –ومٞمٝمؿ 

ُم٤م سمٞم٧م أ .د سم٤مًمروشــــٛمـطمأ –سمٞم٧م احلقل  :  ُم٤م سمٞم٧م ؿمٜملم ومٛمـ ومخ٤مئذهأ . اًمتٞمس وسمٞم٧م اًمٗمرم

ظمٞمؿ  سمٞم٧م دًمخ سمٞم٧م : رزات ومٛمـ ومخ٤مئذهــــ٘مـــاًم قم  ـــــــــــــــسمٞم٧م ؾمقيد سمٞم٧م اًمٖمٕمؿ سمٞم٧م اًمدقم  اًمنما

اس سمٞم٧م اًم٘م٤مٟمص . وسم٘مل همػم سمٞم٧م اًمٙمقردي  سمٞم٧م روّ اًمذيمر،  سمٞم٧م ؿمذي٤من وهق همػم اًم٤ًمسمؼ

 .واعمًٞمكم واجلريريواًمٕمٌٞمدي واًمٌحًٜمل واًمٞمٛمٞمٜمل واجلٛمحل  ىم٤ٌمئؾ اًمًٕمٞمدي ،ُمـ ذيمرٟم٤م

حت٤مد ىمٌكم يْمؿ إاحلٛمقم زي  :هذا اًمِمٙمؾ ر اًمتح٤مًمػ احلٛمقُمل قمغمظمر يّمقّ أي أوهٜم٤مًمؽ ر

ُمـ  ٦موجمٛمققم، لماحلٛمػمي ةرّ ل ُمُ آقت ُمـ ـــــــرو سمـ ذي ضمدن سمـ احل٤مرث سمـ طميُمــــــــــٛمـــــل قمآ

سمـ  وسمٜمققمٌٞمد ،روـــوسمٜمقؾمٕمٞمد سمـ قمٛم ،ورـسمـ قمٛم كمسمٜمققمِ : ؿ ــــــــرو ـهـــــٛمْ ـــَ، وسمٜمق قمٞم٦م٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسماًم

سمٞم٧م همراب وهؿ ُمـ ٓم ُمـ ىمٌٞمٚم٦م  يْم٤مً أاحلٚمػ ـهــذا وسمٜمقطمًـ سمـ قمٛمرو . ويْمؿ ، روــــقمٛم
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سمٞم٧م  أيْم٤مً  هٜم٤مًمؽو.ول اعمٞمالديقم ذم اًم٘مرن إــــــــٛمـــاحل حتدت ُمعإ٤م هّن أ٘م٤مل ويُ  ٦م،ٟمٞماًمٞمام لءـم

ؾمقد هؿ احلٚمٞمػ وإوددـضم نّ وأ ُمـ يمٜم٤مٟم٦م، ىمريشح ُمـ ـــــــــؿ ُمـ سمٜمقمجهّن أقمقا دّ وي ،اجلٛمحل

رو اًمذيـ وهٌقهؿ ـــــــسمـ قمٛم كمدوا ُمع سمٜمق قمِ ـــــــــــحتإ ٦م،اًمٕمرسمٞم ةط اجلزيرـــــواجلٚمٞمؾ ُمـ وؾم وهم٤مٟمؿ

وه٤مضمر  ْف رَ ل اعمًٞمكم ذم وادي قمَ آُمٜمٝمؿ  رّ ــــــــــــــــــــــ٘مــؾمتإو ،وُمٝمٞمٜمؿ ٦موصمقب واًمرطمٌ دــــًـــوادي قم

وهٜم٤مًمؽ ومّم٤مئؾ . دوا ُمٕمٝمؿــــــحتإو ،سمٜمق ؾمٞم٤ٌمن ةرض اًمٕمٙم٤مسمرأىمرب  سم٤مطم٤ٌمب وسمـ طمٞمدانل آ

 ٌٜمق ؾمٛملمًمشمٜمتٛمل ىمٞمؾ أهن٤م سمٜمققمجٞمؾ وهل ومّم٤مئؾ  : ُمٜمٝم٤م ،قُملـــٝم٤م احلٚمػ احلٛمظمرى يْمٛمّ أ

ـ ـــؿ ُمــــــــــِمٜملم وـهاًم. وهٜم٤مًمؽ سمٞم٧م ة"اًمِمٜم٤مومر"حت٤مًمٗمقا ُمع سمٜمق اًم٘مٞمس  ٦م،سمـ قمجٞمؾ ُمـ ىمْم٤مقم

 . اعمٝمٛمٚم٦م( تِمديد طمرف احل٤مء٤مت )سموهؿ سمٞم٧م ٟمحّ  ،دظمؾ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ذم اعمٜم٤مهٞمؾ، سمٜمقمحػم

  :وهؿ ،ًمف ةسمؾ يم٤مٟم٧م جم٤مور ،مل شمدظمؾ ذم طمٚمػ احلٛمقم وهٜم٤مًمؽ سمٞمقٍت 

 . يٛمـ سمـ صمقى سمـ مجٕم٤من ُمـ اًمّمدفإ لوهؿ ُمـ سمٜم :  يٛمـسمٞم٧م إ - 

 ة،ضم٤مسمر اًمِمٜم٤مومر آلؿ ُمـ ــــــــــــــــهّن أاًمٌٕمض  ىوير ٦م،ظمزاقم لؿ ُمـ سمٜمـــــــوـه :(ظمفاًمنَمْ )خ اًمنَمْ  - 

 . وسمٜمق قم٤مومر ،وسمٜمقُم٘مِمؿ ،سمٜمقمححقم :  وهؿ

 . ةُمـ يمٜمدّ  ٦مُمٕم٤موي لاًم٘مرض سمٓمـ ُمـ سمٜم لوهؿ ُمـ سمٜم  اًم٘مرزات : - 

ر ــــــــ٤مُمـــقم لو ُمـ سمٜمأيمؼم قت اًم٘مداُمك ُمـ محػم إــرُمـــــــــــــ٤من طمْمٝمؿ ُمـ ؾمٙمّ وًمٕمٚمّ   اًم٤ًٌمقمل: - 

 ." ىمحٓم٤منسمـ  طميُمقت"

 ة، وأصٚمٝمؿ ُمـ سمٜمل ُمّرة .رــــــــــــاعمٝمىم٤ٌمئؾ  أن ذم قِمدادوهؿ   احلريزي : - 

ءــــيمقهنؿ أُم "سمٜمققمكم سمـ قمٛمرو"طمالف ومٞمف سملم شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ وسملم شم٘مقم إ اًمّزي،وذم هذا   را

 واؾمٕم٦م متتد ُمـ طم٤ًمشملم ذىم٤مً  رو٤مً أؿ ـــــــوهل ،حت٤مد ىمٌكم ىمقيإذا ٟمرى احلٛمقم ــــــــٙمــــوـه.احلٛمقم

وُمـ .دم ووادي قمٞمٜم٤مت ؿمامًٓ ـــــــــــطمتك رؤؤس وادي قمِ  وُمـ اًمٌحر ضمٜمقسم٤مً  ،اعمٕمٞمٜمف همرسم٤مً  طمتك

 وريدة اًمٕمٚمٞم٥م ورقمدون وهق "،ؿــــــــيمروؿم"ؾمٛمٝم٤م اًمٞمقم إ نّ أ٘م٤مل ُمٜم٤مزهلؿ ريدة سمـ محدات ويُ 
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ر ــــًد يٗميض ازم اًمٌحًمٌٜمل قمجٞمؾ وشمرسمقت وؿمخ٤موي وهق وادي ُمًتٓمٞمؾ ُمـ ومقق ضم٤ٌمل قم

 ٤موي واًمدربــــــــــــــــد وراـمح وُم٘مٞمٚمد ومقق ؿمخوريدو ٤مت.ــــــــــــــــرطمــــــــــــــؿم اعمّمٞمٜمٕم٦م وهمريب لذىم

ـ اًمثٕملم ــــــ٤مٟمف ُموادي محؿ ؾمٙمّ  ،رض ؾمٞم٤ٌمنأوهق همػم وادي محؿ ذم ،  وطمٚمٞمٚمتل ووادي محؿ

روٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمامل أد ــــــــــــوهق طموُمـ ُمٜم٤مزهلؿ دُمخ طم٤مي ، وقمٜمدهؿ سمٕمض سمٞم٧م همراب

  .ذم اًمِمحر وُمٜم٤مـم٘مٝمؿ وظم٤مص٦مّ  اًمت٤مرخيٞم٦م، طمداثذم إ سم٤مرزاً  وًمٚمحٛمقم دوراً . اًمنمىمل

 :  آل سم٤ممحٞمد

 . ذم وادي دوقمـ "سمالد امل٤مء"يًٙمٜمقن  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 :  آل سم٤ممحٞمد

 .ذم شم٤مرخيف اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،قمرُم٤مٌٞمد ذم وادي ٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمْ 

 : آل سمـ محٞمد

هّن رَ يمِ ذُ طميُمٞم٦م رة ــــــــــــــــــــــأؾم سمٚمدة وذم  ،٤مف(ــــ٘مــــإطمشم٤مريخ ر ـشمريس )ضمقاـهسمٚمدة ، ذم ة٤م ُمـ يمٜمدّ أ

 . ...ومٚمُٞمْٕمَٚمْؿ سمـ محٞمدآل سم أيْم٤مً  ٕمرفشمُ أظمرى رة ـــــــــــــــــــــأؾم "ىمقيرة اخلزب"

 :  ػممِحْ 

ٜم٥ًم ًمف يُ  ٌؾ ــــــــــــ، أصسمـ ؾم٠ٌم سمـ يِمج٥م ُمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤منسمٜمق محػم : سمٙمن ومًٙمقن ، هؿ 

جل٤مهٚمٞم٦م ، ػم ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٝمٛم٦م ذات اًمِم٠من ذم اــٛمـظم٤ٌمريقن طماإل ويٕمد  . يمثػم ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٛمـ

ق ـــ، وـهف يم٤من عمٚمقيمٝمؿ ٟمٗمقذ واؾمع، وومتح سمٕمْمٝمؿ ؾمٛمرىمٜمد واعمٖمرب، وأنّ ومٝمؿ ُمٚمقك اًمٕمرب

د ــــــ، طمتك أن أطمُمٜم٤مـمؼ واؾمٕم٦م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمث٤مسم٧م أهنؿ طمٙمٛمقا  ، همػم أنّ ُم٤ٌمًمغ ومٞمف أُمرٌ 

امل ـــــؾ ًمف قمغم اًم٘م٤ٌمئؾ اًمقاىمٕم٦م ؿمػم شمٕمٞملم ممثّ ـــــــــٛمـد ُمٚمقك طمـــــــــ٤من ـمٚم٥م ُمـ أطمـــــاًم٘مٞم٤مسة اًمروُم

ىمقًمف : يم٤مٟم٧م محػم ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ  "ؾٗمّّم اعم"، وضم٤مء ذم (;@; ــــص ; ـــــقاد ضمــــة اًمٕمرسمٞم٦م )ضماجلزير

د ـــــؾ ظمؼمه٤م إمم اًمٞمقٟم٤من واًمروُم٤من )ضمـــــــــــــــ، ووصذم اًمٕمرسمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م قمٜمد اعمٞمالداًمٕمرسمٞم٦م  قمكم قا
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ػ ىمديؿ ىمقًمف : أن احلٛمػميلم يم٤مٟمقا حيٙمٛمقن ذم ويٜم٘مؾ ضمقاد قمكم قمـ ُم١مًمّ .  )98= ـــــص : ــضم

قا ـــــقت، يمام يم٤مٟمـــــــرُمـــــــــــــر وؾم٤مطمؾ اعمحٞمط طمتك طمْمــــــــــــــــإمح رـــــــــــــأي٤مُمف ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م ُمـ اًمٌح

ؾ يم٤مٟم٧م إمم ــويرى يمذًمؽ أن ُمٜم٤مزل محػم ذم إص .أومري٘مٞم٤مذق ذم   ـمقيالً يٛمتٚمٙمقن ؾم٤مطمالً 

وذًمؽ ىمٌؾ هلــــــؿ، ديؿ ـــــ٘مــــ اًمــــٙمــاعمً (طم٤مًمٞم٤مً )ع ــػ أرض ي٤موم١مًمّ ، وشمُ ٤مزلذه اعمٜمـــــ ـهــــرق ُمــــاًمِم

قا ـــــــؿ مل يٜمزطمهّن أواًمذي أراه  .ديد ذم اًمٖمربــــــــــق.م إمم ُمقـمٜمٝمؿ اجل 988ٟمزوطمٝمؿ قمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م 

اًمًٜم٦م  أنّ  : ثلمــــويرى سمٕمض اًم٤ٌمطم ٧م ىم٤ٌمئٚمٝمؿ ذىم٤ًم وهمرسم٤ًم .ـــــــٕمـــسمؾ شمقؾّم  ،ــــــذه اعمقاـمـــقمـ ـه

، ل اًمت٘مقيؿ اًمٕمريب اجلٜمقيبــٜمـــل اًمًٜم٦م إومم ُمـ ؾمــــــــــــــــــــــوـه ،. مق 98A-=٦99م ًمًٜم٦م ــــــاعم٘م٤مسمٚم

ذا ص٤مر احلٛمػميقن ــــــ، وهلوفمٝمقره٤م إمم اًمقضمقد سمّمقرة ومٕمٚمٞمـ٦م ،ػمـــــــٜم٦م ٟمِم١م طمٙمقُم٦م محـــهل ؾم

 .محػم ىم٤ٌمئؾ شمٕمتؼم ٟمٗمًٝم٤م ُمـ اًمٕمريب  ىم٤ٌمئؾ اجلٜمقبوٓزاًم٧م  ظمقن هب٤م.١مرّ يُ 

  : ػّم ــــآل سم٤ممُحَ 

 ."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "، ٤منسمْمؿ ومٗمتح ومتِمديد اًمٞم٤مء، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٕمد طمٌّ  

 : آل سم٤ممحٞمش

ذم اًمٚمٖم٦م قمغم  "محٞمش"و٘مرطم٦م" ذم قم٤مًمٞم٦م وادي دوقمـ إيٛمـ.، وشمًٙمـ "اًمحىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقَ  

 .ُم٤مدة : محش(اعمحٞمط وضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس : محِمف محِم٤ًم : أهمْمٌف )اًم٘م٤مُمقس  "،ومٕمٞمؾ"وزن 

 . : آل سم٤ممحٞمش ُمـ محٚم٦م اًمًالح وأهؾ اًمٜمجدة ًم٘مقت""إدام اوضم٤مء ذم 

 : آل سم٤مطمٜم٤َمن

 ػ١مًمّ ٤من ُمُ خ حمٛمد سمـ قمكم سم٤مطمٜمّ ، ُمٜمٝمؿ اعم١مرّ ُمٜمٝمؿ آل سم٤مُمّم٤ٌمح ،ةُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ طميُمٞم٦م أهة  

 .، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت.............""ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف" يمت٤مب

 : آل سم٤مطمٜمحـ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت..."يـشمًٙمـ "اًمٜمحك" ذم ريدة اًمدّ ، يـىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ  
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 : آل طمٜمش

 ...."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ،ذم وادي قمٛم٘ملم "ىم٤مرة سمـ طمٜمش"، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٕمد 

 : آل احلٜمٌم

وهؿ : اًمرىمٕم٤من ، أهؾ ضم٤مزه سمـ حمٛمد ،  ،ُمـ أهؾ ُمٜمّمقر ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم 

 .ذم يمت٤مسمف " اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق.............."اجل٤مزع ذيمرهؿ  .اعمرادقم٦م ، اًمٌقؿم٤من ، أهؾ شمثٌٞم٧م

 : آل سم٤مطمٜملم

 . "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهريمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " ،ة٤م ُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ إهّن طميُمٞم٦م أهة  

 : احلقاومؾ

 .ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق..."اجل٤مزع رهؿ ذيم ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ ؿمٛمٕمف ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم 

 : سمٜمق طمقت

 . ذم يمت٤مسمف "هن٤مي٦م إرب....................."اًم٘مٚم٘مِمٜمدي ذيمرهؿ ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ  

 : آل طمقصمرة

يمام هؿ : آل قمكم ضم٤مسمر ، آل اجلٝمقري ، آل قمغم سمـ ٟم٤مضمل و ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓمف ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م 

 اًمٌٓم٤مـمل.ٌقت........................" ًمٕمٌداخل٤مًمؼ ضم٤مء ذم يمت٤مب "إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمث

 : آل سم٤مطمقيرث

 . "، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف، ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿاخلري٦ٌم"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة  

 : آل طمقيالن

 .ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ هند  

 : ٤منآل سم٤مطمٞمّ 

رب ، آل طمٞمدرة ، اعمِم٤ميٕم٦م ، آل قمٛمرو ، شمًٙمـ أودي٦م قمرُم٤م ودهر ٌٞمد هؿ : اًمٙمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٚمٕمُ  
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 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،وؿمٌقة

 : آل طمٞمدرة

 : ادر احلدّ ـــــــوذيم .(;8: صــــ قمٓمٗم٦م سمـ طمٞمدرة )اجلٜمقب اًمٕمريب ، شمًٙممتٞمؿآل ىمٌٞمٚم٦م ـهؿ ُمـ  

: روو٤مح، قمٚمقضم٦م ، صٜم٤م ، اًم٘مرىمر ، صق ، ُمـ ىمراهؿ  ،آل طمٞمدرة ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ وادي رظمٞم٦م

 .(:;9 ـــ ، آل ىمػمان ، آل ـمقيؾ )اًمِم٤مُمؾ صُمٜمٝمؿ : آل هم٤مٟمؿ ، آل ؾم٤ممل ، آل ىمّمػّم  دَ ـــــــوقم

ح وهق ضمد آل متٞمؿ وْ ن إمم رَ ق، يرضمٕم٦مٜمَ ؿ ُمـ سمٜمل فمَ أهّن  ذم "إدام اًم٘مقت" ٤مف٤مء قمٜمد اًمً٘مّ وضمـ

 أـه .يرضمٕمقن ذم اًمٜم٥ًم قمغم رضمٍؾ واطمدٍ  -أي آل طمٞمدرة وآل متٞمؿ -: أهّنؿ  ٤مفاًمً٘مّ وذيمر 

 : آل طمػمان

 .ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل" اًمِم٤مـمريذيمرهؿ  ،ربىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٙمُ  

 : آل احلٞمؼ

طمتك رأس طمقيرة . ة قمغم اًم٤ًمطمؾ سملم اعمٙمال وؿمحػم ، شمًٙمـ وادي طمقيرىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن 

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت................"ؿ ُمـ اًمًٛمقح٘م٤مل أهّن يُ 

 : آل احلٞمٞمد

ُمـ وهؿ ، آل اًمِمٞمخ أبقسمٙمر سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٚمقي ُمقمم طمقـم٦م "قمٞمٜم٤مت"اًم٤ًمدة سمٞمقشم٤مت سمٞم٧م ُمـ  

  ......".ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةاعمٙمٜمّك احلٞمٞمد، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "٦م أيب سمٙمر سمـ طمًـ سمـ طمًلم ذريّ 

 : آل احلٌٞمٌم

ُمديٜم٦م قمدن ضمٜمقب اًمٞمٛمـ، وهؿ ُمـ سمٜمل ُمذطم٩م، ويم٤مٟمقا ُمِم٤مئخ اًمٞمٛمـ ُمٜمٝمؿ  ُمـ ؾمّٙم٤من

 اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ احلدي٨م واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، ذيمرهؿ إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف"اًمّدر واًمٞم٤مىمقت".
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 )حرف اخلاء( 

 :  اخل٤مُمٕم٦م

ٞمد ، ــــــــــوسمٚمدة اًمرؿم ،ـ ضم٤مٟم٥م ُمـ ؿمٕم٤مب محقو٦م اًمٖمرسمٞم٦مــــــــــــــ، شمًٙمؾمٞم٤ٌمني زّ ىمٌٞمٚم٦م ؿمٝمػمة ُمـ 

ديؿ، آل ــــــسم٤مىم ، آلةرّ ـــــــــــــ)آل سم٤مص: ؿـــــوـه. ًمٞمندوقمــــــــ وسمٕمض اًمِمٕم٤مب اًمتل شمّم٥م ذم وادي 

 ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيف . ر(سم٤مؾمٚمقم، آل سم٤مرؿمٞمد، آل سمٚمجٝمؿ، آل سم٤مىمٕم

 :  آل ظمراىمف

 . اًمٗمقت"، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك ُمـ أهؾ ؾمٚمٞمامن ُمـ ذيٞم٥م ٦مىمٌٞمٚم

 :  آل سم٤مظمرسمقش

 ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ،يـشمًٙمـ "إعمر" ذم ريدة اًمدّ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مظمرظمقر

 . أهؾ قمٛمػمة ، أهؾ ًمٕمٞمِمقم ، أهؾ ضمٚمٞمجؾ : هؿ ،يًٙمٜمقن "اًمرطم٦ٌم" ،ىمٌٞمٚمف ُمـ ذيٞم٥م

 :  آل ظمرد

، ذيمـــــرهؿ ردـــــــــؿ سمٜمق زيـ سمـ قمكم ظمــ، ـه"ف وشمريؿْمسم"، يًٙمـ سم٤مقمٚمقي اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 . "ظمدُم٦م اًمٕمِمػمة" اًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م يمت٤مب

 :  اخلرؿم٤من

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م " ُمـ ىمٌٞمٚم٦م َرْوح سمٜمل فَمٜم٦َم، ُمـ آل ؿمحٌؾ ومخٞمذة

 : آل سم٤مظمِمقيـ

 ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف ."، ُمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿ "هدونىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمراؿمدة ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 :  آل سم٤مظمٓمٞم٥م

 (.إطم٘م٤مفشم٤مريخ ؿ ُمـ اًمّمدف )ضمقاهر هّن إ، ىمٞمؾ سم٤مظمٓمٞم٥مل ضمحشمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 
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 : آل سم٤مظمي

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿذم وادي دوقمـ "اًمدووم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل اخلالىمل

ذيمرهؿ  ،، آل سمـ قمقضؿ : آل اًمريم٤ميب، آل سمـ ُمٕمٛمرـــــهوىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م، 

 . ًمٞمس سمٛمثٌقت ُمـ شم٤مريخ ي٤مومع سمحيُمقت" " إصم٤ٌمت ُم٤م ذم يمت٤مسمف اًمٌٓم٤مـمل

 : آل ظمٚمٞمس

 .، ذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم "اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد......."ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مؾمٕمد ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل ظمٚمٞمٗم٦م

واحل٤موٜم٦م  : ـ "احل٤موٜم٦م" ضم٤مء ذم دائرة اعمٕم٤مرفــــــة ، شمًٙمٜم٥ًم إمم سمٜمل هالل ُمـ يمٜمدّ ىمٌٞمٚم٦م شمُ 

قا ذم الل فمٚمّ ـــــر سمٜمق ـهــــــ، وقمٜمدُم٤م ه٤مضم٤م ُمـ سمٜمل هاللوهل شمزقمؿ أهّن  ،شمًٙمٜمٝم٤م ىمٌٞمٚم٦م آل ظمٚمٞمٗم٦م

". وـهــــؿ ُمـ ىم٤ٌمئؾ آل ظمٚمٞمٗم٦م"ؿ ــــــــــــؾمإوُمـ صمؿ أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ  ،احل٤موٜم٦م ذم ضمٜمقيب سمالد اًمٕمرب

٤ٌّمن وُمٜمٝمؿ آل اًمّمقة، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت................".  طم

 :  رسمٜمق مخ

 .........."اًمٚم٤ٌمبذم يمت٤مسمف " "سمـ إثػمذيمرهؿ "إ، يهؿ سمٜمق مخر سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م اًمٙمٜمدّ 

 : (آل سمٚمخػم )سمٜمق اخلػم

ٜم٥ًم هلؿ ، يُ ذم وادي دوقمـ إيٛمـ "همٞمؾ سمٚمخػم"يًٙمٜمقن  سمحيُمقت، اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 اًمٗمقت..". ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم "إدراك. "قمٌداًمٚمف سمٚمخػم"اًمِم٤مقمر اعمٕم٤مس اعمٕمروف 

 :  آل سم٤مظمٞمّؾ

، ُمٜمٝمؿ "فم٤مهر" ذم وادي دوقمـسمٚمدة ، يًٙمٜمقن ُمـ ٟمّقح ُمـ آل ؾمٕمٞمد ُمـ آل سم٤مسمٓملم ومخذٌ 

  حمٛمد سمـ قمكم سم٤مسمٓملم اًمٜمَقطمل ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ طميُمقت".
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 )حرف الدال( 

 :  آل سم٤مداس

 (. إطم٘م٤مفشم٤مريخ  دف )ضمقاهر ـــاًمّمؿ ُمـ ــــــرىم٦م، ىمٞمؾ ـهقمِ سمٚمدة اعمِم٤ميخ يًٙمٜمقن ـمٌ٘م٦م ُمـ 

"أُم٤م سم٤مداس  :ضمقاد قمكم ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ ُمقوع أثريد.ر ـــ، ذيموسمٕمْمٝمؿ قمغم اًم٤ًمطمؾ

، وذم هذا اعمٙم٤من يٕمٞمش نف ُم٤مزال ُمٕمرووم٤ًم طمتك اًمٞمقم، وًمٙمـ سمٌمء ُمـ اًمتحريػ٠م، ومسمدش()

  .ٛم٦ماًم٘مدي "ش٤مدسم"ٕمرومقن سمـ )ُمِم٤ميخ سم٤مداس( وىمد ضم٤مء هذا آؾمؿ ُمـ ىمقم رقم٤مة يُ 

 :  دؤوآل دا

 .  ، ذيمرهؿ اًمٌٓم٤مـمل ذم يمت٤مسمفي٤مومعىم٤ٌمئؾ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م آل اًمٔمٌل ُمـ 

 :  ودؤآل سم٤مدا

 . ، وأهة أظمرى شمًٙمـ "رضي" ذم وادي ًمٞمنذم وادي دوقمـ "رطم٤مب"أهة شمًٙمـ 

 :  اًمداهر

 . "اإليمٚمٞمؾذيمرهؿ اهلٛمداين ذم يمت٤مسمف " ،ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اعمٝمرة

 :  آل سم٤مداهٞم٦م

 ."، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ"ىمٞمدون"ٕمٛمقدي ، يًٙمٜمقن اًمُمـ آل 

 : آل سم٤مدسمَٞم٤من

)آل سم٤مزيد،  : ، وهؿرـــــــــدة" ذم وادي طمجـ "حمٛمّ ـــــــ، شمًٙمٟمَقحىم٤ٌمئؾ ٤مرة ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مصٌَ 

 . (، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت............"، آل سم٤مىمِمقةآل سم٤مؾمٛملم، آل ُمٝمدي

 : آل سم٤مدسمٞمس

، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم رـــــــــــجْ ، شمًٙمـ "يقن" ذم وادي طَم ٤مرة ُمـ ٟمَقحىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤م صٌَ 

  . يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ طميُمقت"
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 : آل سم٤مدضم٤مٟم٦م

ذم اًمِمحر ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ، يم٤مٟم٧م هلؿ دوًم٦م ةُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ  ،هؿ سمٜمق حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ وم٤مرس

ئاهلجري  .ذم شم٤مرخيف احل٤مُمدذيمــــــــرهؿ ص٤مًمح قمكم  .قمدن همزوٝم٤م ، طم٤مول سمٕمض أُمرا

 :  اًمدطم٤مسمج٦م

  ـاًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .، وهؿ : اًمده٤مُمٚمــــ٦م ، آل مخٞمسـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمت٤مسمٕم٦م ًم٘مٌٞمٚم٦م اًمّمٞمٕمرُم

 :  آل سم٤مدظمـ

 . ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيفٌٞمد ، يًٙمٜمقن "طمٜمٙم٦م سم٤مدظمـ"ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ  ومخذ

  : آل سم٤مدقَم٤مم

ن : ، ُمٜمٝمؿٌٞمد، يًٙمٜمقن اجلدومرة، اًمٕمٛمؼ، ذم وادي رظمٞم٦مُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ  ومخذ  . اًمٙمنا

 ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيف، واحلّداد ذم يمت٤مسمف"اًمِم٤مُمؾ".

 : آل سم٤مدقمؿ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف، يًٙمـ سمٕمْمٝمؿ وادي دوقمـىمٌٞمٚم٦م ُمـ احل٤مُمديلم ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل سمـ دهَم٤مر

 "٤مرطمجر سمـ دهمّ ؾم٤مسم٘م٤ًم سمـــ "رف ــــــٕمٜمقن وادي طمجر اًمذي يم٤من يُ ، يم٤مٟمقا ي٘مٓمةُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ ىمٌٞمٚم٦م 

 . رجْ ٦م ذم وادي طَم هلؿ سم٘مٞمّ و ، "إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر ذيمرهؿ سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب "

 : ٤مرسمٜمق اًمدهمَ 

 .ذم شم٤مرخيفاحل٤مُمد ذيمرهؿ ص٤مًمح  ،ِم٤ٌممًم ، يم٤مٟمقا وٓةً ُمـ ىمٌٞمٚم٦م طميُمقتُمـ آل اهلزيؾ 

 : آل سم٤مدىمٞمؾ

، آل ، آل سمٚمٖمٞم٨مرـــــــــــرف، آل سم٤مضمٕمٞمٗمــــــر، آل سمٚمِمـــــــآل سمٚمحٛم ، هؿ :احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

  ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "، آل سم٤مزوملم. سم٤ممحٞمد
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 :  آل دًمٞمع

 . " سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت " ذم يمت٤مسمف اًمٌالديذيمرهؿ قم٤مشمؼ  ، ربُمـ اًمٙمُ  ومخٞمذة 

 : اًمده٤مسمؾ

، " اًمّمٗم٦ميمت٤مسمف "داين ذم ـٛمـرهؿ اهلــــ، ذيم٩م ، هلؿ أودي٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م دصمٞمٜم٦مــــــــــــسمٜمل أود ُمـ ُمذطم ُمـ

  " أ.ـه .ذم وادي ذضم٤من ُمـ اًمٕمقاذلٟم٤مس ٦م إمم يقم هذا "هلؿ سم٘مٞمّ  :ؼ سم٘مقًمفؼ اعمح٘مّ وقمٚمّ 

 : آل سم٤مدهري

 "اًمِم٤مُمؾ...................".، ذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف ٌٞمدٕمُ ُمـ آل مهٞمؿ ُمـ سمٚمْ  ومخٞمذة

 :  دهؿ

 ".اإليمٚمٞمؾذيمرهؿ اهلٛمداين ذم يمت٤مسمف"، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٙمٞمؾ ُمـ مهدان، شمًٙمـ ؿمامل ذق اًمٞمٛمـ

يمام  ،ثػم واًمٕمقاُمر اعمٜم٤مهٞمؾ وآل رؿمٞمدقت يمآل يمــــــــاؿمتٝمرت سمحروهب٤م ُمع ىم٤ٌمئؾ ؿمامل طميُم

   رُم٤مل اًمٕمرب".ذم يمت٤مسمف اعمؽمضمؿ إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٜمقان "ذم "شمًٞمٖمرذيمر "

 :  آل سم٤مدريس

 .  ، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "اًمِم٤مُمؾ"يـذم ريدة اًمدّ  "ذي احلٛمر"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل دويس

شمريؿ طمتك ؾمٜم٦م  ؾمالـملم، يم٤من ُمٜمٝمؿ سمـ هند سمـ ىمْم٤مقم٦م طمرامفَمٜم٦َم سمـ ُمـ سمٜمل  "آل يامين"ُمـ 

A:?(.خمٓمقط سمْم٤مئع اًمت٤مسمقتقيرق )ــــــــطملم أزال طمٙمٛمٝمؿ اًمًٚمٓم٤من اًمٙمثػمي سمدر سمقـم ،ـه 

 : آل دريس

 .، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيفٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمرُمـ آل قمذرب ُمـ آل ؾمٚمؿ ُمـ آل قمكم سمٚمّ 

 : آل سم٤مدويالن

 . ..........."اًمِم٤مُمؾاحلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب " "، ذيمرهؿاخلري٦ٌم"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 
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 : ٤منآل سم٤مديّ 

٤ٌَمنٕمامن ، شمًٙمـ "احلْمـ"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمُ   . ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف، ، ُمـ ىم٤ٌمئؾ طم

 : اًمَدّيـ

ريدة "ـ ــــــــــــــــــــــٙمــــــــــــــ، شمًسمتِمديد اًمدال وومتحٝم٤م، وشمِمديد اًمٞم٤مء ويمنه٤م، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م

دوس، آل ــــــــآل سم٤مُمً : ؿــــــــــــــــوـه . ـ" واعمرشمٗمٕم٤مت اًمقاىمٕم٦م سملم وادي قمٛمر ووادي دوقمـيّ اًمدَ 

، آل سم٤مُمٕملم ب٤مرىم٦مقيدان، إــــــــــ، آل سم٤مىم٤مري، آل يًٚمؿ، آل اًمٞم٤مس، آل سم٤ميقُملم، آل ؾمسم٤مطمٜمح

ػ، آل سم٤مسمدر، ـــــــٜمٞمـــ٤مري : آل سم٤مُمــــــــوآل سم٤مىمْم٤مقم٦م، وُمـ آل سم٤مىم .(=<; صـــــــــــ : ـــــري ضمــــــــ)اًمِم٤مـم

، وُمـ آل سم٤مُمًدودس آل سم٤مجمٌقرآل سم٤مهمقيز،  : قيدانــــــــــ، وُمـ آل ؾمآل سمٚمٕمجؿ، آل سم٤مضمٕمقل

٤ميمٜمٝمؿ : ذج ُمٜمؽم ، ذج ص٤مهد ، جمرى ــــوُمـ ُمً(. ?A>-A ــــــــــــــآل سم٤مُمٙمراب )اًمِم٤مُمؾ ص

إىمحٚملم( اًمْمٚمٞمٕم٦م ، اعمٙمراب ، اعمٙمػمب ، اًمثجرة ، احلٜمق ، )آل ؾمقيدان ، قمتقد ، ًم٘محٚملم 

٤م ر زم أهّن ــواًمذي ئمٝم(. ?A> – A ــــــــــــــــاحلجٚملم ، اًمٜمخٞمالت ، سمجٞمدة ، اًمًقيدا ، )اًمِم٤مُمؾ ص

يـ سمـ سمٜمق اًمدّ "  ،رة ُمـ ىمْم٤مقم٦مــــــــداين قمٜمد احلدي٨م قمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمٝمـــــــــــــٛمــــــــر اهلــــــــــــــــ، ذيمىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م

وم٠موًمد اًمديـ طمني٧م ، وحيٜمـ ، وأوًمد حيٜمـ : يمرؿم٤من واًمثٕملم :، وىم٤مل رةــــوٓمٛمرى سمـ ُمٝمإ

ـ احل٤مًمٞم٦م قمـ سمالد يّ ٤ميمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمدَ ـــــــــٕمد ُمًوىمد يٕمؽمض اًمٌٕمض سمٌُ (.;9A ــــص 9 ـــ)اإليمٚمٞمؾ ضم

  : قمؽماض واٍه ُمـ ضمٝمتلمإذا ه، واعمٝمرة

 . ، واًمِمقاهد يمثػمةل اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًم٘مٌٞمٚم٦مل سمتٌدّ أوًٓ : ُم٤ًميمـ اًم٘م٤ٌمئؾ شمتٌدّ 

، ـ ُم٤ًميمٜمٝم٤م احل٤مًمٞم٦مـــٟم٧م إمم اًمٖمرب ُماًم٘مديٛم٦م يم٤مرة ــــــــــٝمـــــــيٌدو ُمـ اًمراضمح أن ُم٤ًميمـ ُم :صم٤مٟمٞم٤ًم 

 . ٟمت٘مٚم٧م ٟمحق اًمنمق رسمام سمٗمٕمؾ وٖمط اًم٘م٤ٌمئؾ احلٛمػمي٦مإو

ـ" سم٤مًمتِمديد وٛمـ شمّم٤مريػ يّ ؿ اًمٚمٖمقي٦م صٞمٖم٦م "اًمدَ ــــــــــــر اعمٕم٤مضمــــــــــــــــــمل شمذيم ،إمم ُم٤م ؾمٌؼ إو٤موم٦مً 

ٓقمت٘م٤مد سمٙمقهن٤م ُمـ إًمٗم٤مظ اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ع إمم اـــــــــــــمم٤م يدوم ،اعمّمدر اًمثالصمل )ديـ(
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ح ــــــــــف ُمـ اًمراضمهمػم أنّ . ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦مسمالد الم ذم ــــــــــــــــــاجلٜمقسمٞم٦م اًمتل ؾم٤مدت ىمٌؾ اإلؾم

 "اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًم٘م٤ٌمئؾُمٕمجؿ اًمٌٚمدان وا"٤مء ذم يمت٤مب ــــــــــــضم:   ىمٚم٧م .أظمرى ومٞمٝم٤مقمرسمٞم٦م دظمقل ىم٤ٌمئؾ 

 :  ًمٚمٛم٘محٗمل اًمت٤مزم

٤مٟم٧م ــــــ٤م يمــــُم وذم وىم٧ٍم  ،٤مردهـــــة ومحػم وأضميمٜمدّ    :قل ــــػ ُمـ صمالصم٦م أصطمٚمػ ىمٌكم يت٠ملّ  : ـيّ ًمدَ ا

٤مت ـُمـ اعمرشمٗمٕم( ـيّ ريدة اًمدَ )ة ًاّم ي٘مٓمٜمقن ذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمُ  .رة ــــــــر ىمرسمك سم٤معمِم٤مضمــشمرسمٓمٝمؿ أواص

دة اًمْمٚمٞمٕم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم أقمغم ـــريدة اًمدّيـ هل سمٚم سملم وادي قمٛمد ووادي دوقمـ وُمريمز ىم٤مقمدة

دون ذم ُمٕمٞمِمتٝمؿ قمغم ـــــــــــــويٕمتٛم ،ؿ ُمـ أيمؼم ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م وأصٕمٌٝم٤م ُمراؾم٤مً ـــــوادي دوقمـ، وـه

٤مُم٦م ومٞمٝمؿ ـــــــــواًمزقم اعمقؾمٛمٞم٦م،اًمزراقم٦م اعمٓمري٦مقمغم و ،رــــــــــاًمٜمخٞمؾ اًمذي يٛمتٚمٙمقٟمف ذم وادي طمج

 : وذم ُم٤م يكم أىم٤ًمُمٝمؿ ،ٕمرف سمح٤ميمؿ اًمنموجواحلٙمؿ اجلزئل ًم٤ٌمطمٜمحـ ويُ  ،ٔل سم٤مُمًدوس

 . ويِمٛمؾ آل سم٤مُمًدوس ، آل سم٤مطمٜمحـ ، اًمٌٚم٘م٤مري ،اًم٤ٌمؾمٚمؿ  :اجلريـــدي     .1

  .وُمٜمٝمؿ اًمٞم٤مس واًم٤ٌميقُملم  : ةيمٜمــدّ     .2

  .آل ؾمقيدان ، إب٤مرىم٦م   :احلٛمٞمـــري     .3

 .ودي٤مر  إمم ومروعٍ  ثاًمثال ٕم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦موشمتٗمرع هذه اًمتجٛمّ 

ؿ طمٚمػ ىمٌكم وٓ جيٛمٕمٝمؿ إٟمتامء واطمد، واًمراسمط سمٞمٜمٝمؿ وسملم ــــ ـهيّ اًمدَ  اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف أنّ  ُم٤م ٟمقد  

( ةك )يمٜمدّ ـــــــــًٛمّ اعمُ  وم٠منّف ي٘متّمــــــر قمغم اًمريمــــ دَ ضمِ وإن وُ  ،داً ١ميمّ ة ًمٞمس ُمُ اًمّمٞمٕمر ذم اإلٟمتامء ًمٙمٜمدّ 

وُمٜمـــــٝمـــؿ ذم قمٍمٟم٤م احل٤موـــــــــــــــر حم٤مومظ حم٤مومٔم٦م . اًمَدّيـ  ٚمػطمىم٤ٌمئؾ ٦م دون همػمهؿ ُمـ سم٘مٞمّ  وم٘مط

 طميُمقت إؾمٌؼ/ ظم٤مًمد ؾمٕمٞمد اًمَدّيٜمل.

 : آل سم٤مدريد

ُمـ ؾمّٙم٤من فمٗم٤مر اًم٘مديٛم٦م وسمٚمدة اًمقهط ىمرب ُمديٜم٦م قمدن، وهؿ ُمـ مهدان ُيٜمًٌقن إمم قمٌقد 

  يمت٤مسمف "اًمّدر واًمٞم٤مىمقت". سمـ دريد سمـ قمٌداًمٚمف سمـ دريد..، هٙمذا ذيمرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم
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 )حرف الذال( 

 :  آل سمـ ذسمٞمح

 . "إطم٘م٤مفشم٤مريخ  ضمقاهريمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب "سمٓمـ ُمـ اًمّمدف 

 : آل ذظمػم

 اًمتٛمٞمٛمل ذم "أن٤ًمسمف" . اًمًٛمٕم٤مينذيمره   ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف

 :  اًمذراظمـ

  ".قت وقمدنــــــُمطمي"يمام أورد اًمٌٙمــــري ذم يمت٤مسمف ، ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اعمٗمٚمحل ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م

 :  سمٜمق ذه٤ٌمن

 ".إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهرذيمره سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،سمٓمـ ُمـ اًمّمدف

  : ذهؾ

 ذم هتذي٥م إن٤ًمب". اًمٚم٤ٌمبيمام أورد إسمـ إثػم ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،ةديؿ ُمـ يمٜمدّ ـــسمٓمـ ىم

 :  آل سم٤مذي٥م

  .اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ةُمـ يمٜمدّ هل وىمٞمؾ  ،ىمٞمؾ هل ُمـ إزدطميُمٞم٦م أهة 

 :  ذيٞم٥م

ره٤م ذم ٟمص ُمٙمتقب ــــــــــورد ذيم ،، وهل ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ضمداً ٤من ُمـ محػمىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ىم٤ٌمئؾ طمٌّ 

٤من ذم وادي ق. م سمٕمد ذيمر ُمديٜم٦م طمٌّ  88<-8:<ح اعمِمٝمقر اوٜمد، هق ٟمص ســـــسم٤مخلط اعمً

د  ٤منطمٌّ  ر ــــــــــوشمذيم. قادي ُمـ ُمقاـمـ ىمٌٞمٚم٦م ذيٞم٥مذا اًمــــــــــــوٓزال ـه ،(@A:ــ ص :ــ ضمقمكم )ضمقا

ؾمٛمف إ قة ُمـ رضمؾٍ ـــــــظمأص٤مسمح( قش )اعمراىمِم٦م( وصٌٞمح )إــــــــــــرواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م أن ذيٞم٥م ورىم

وشمٜم٘مًؿ ذيٞم٥م إمم : آل سم٤مقمقوف ، أهؾ ؾمٚمٞمامن ، أهؾ طمًلم ، أهؾ قمٌداًمٚمف ، . محد سمـ محػمأ

 . اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت...........". ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ أهؾ سم٤مظمرظمقر ، آل سم٤مهدة



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  266صفحة | 

 

 )حرف الراء( 

 : آل سم٤مراس

وىمٞمؾ هؿ ُمـ  ذم يمت٤مسمف.اجل٤مزع يمام ذيمـــر ـ ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م ـــــــــٕمـــ، ُمـ آل ُماعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

سمقادي  "احلّملم" سمٚمد وُمٜمٝمؿ ُمـ يًٙمـ. "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهريمام ذيمر ص٤مطم٥م "ة يمٜمدّ 

٦م إمم ذريّ ذم يمت٤مسمف"اًمِم٤مُمؾ" اد دّ ــ، وٟمًٌٝمؿ احلذم دوقمـ "اخلري٦ٌم"، وُمٜمٝمؿ ُمـ يًٙمـ رــــــــجطَم 

  .سمـ قمٌداًمٚمف سم٤مراس اًمٔمٗمري اًمًٞم٤ٌمين اًمِمٞمخ قمكم

 : آل راؿمد

قا شمريؿ ــــــــــــٛمــــــ، طمٙمطميُمقتىمٌٞمٚم٦م هؿ سمٜمق راؿمد سمـ ؿمجٕمٜمف ُمـ آل ىمحٓم٤من ُمـ آل ومٝمد ُمـ 

 .ذم شم٤مرخيف احل٤مُمديمام ذيمــــــــــــــر ـه =9<ٝمدي ؾمٜم٦م سمـ ُمإـه طمتك ؾم٘مقـمٝم٤م قمغم يد ?>=ؾمٜم٦م 

 : آل راُمل

يمٌػماً  زءً ـــــ، ويم٤من رئٞمًٝم٤م يٛمٚمؽ ضمذم يمت٤مسم٤مت اعمًٜمدؾمٛمٝم٤م إ، ورد ىمٌٞمٚمف ىمديٛم٦م ذم طميُمقت

  ذم يمت٤مسمف "اعمٗمّّمؾ...................".ضمقاد قمكميمام أورد ذًمؽ د.وادي طميُمقت  ُمـ

 : ٤معآل سم٤مرسمّ 

سمح٥ًم ُم٤م ذيمــــــــــــر ص٤مطم٥م ة ُمـ يمٜمدّ هل ىمٞمؾ شمًٙمـ طميُمقت، ، أهة اًمث٤مٟمٞم٦مسمتِمديد اًم٤ٌمء 

 " .إطم٘م٤مفشم٤مريخ  ضمقاهر يمت٤مب "

 :  آل رسم٤مع

ؿ سمٜمقا وأهّن  ،ةؿ ُمـ يمٜمدّ أهّن  ص٤مطم٥م يمت٤مب "ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف" :ر يمــذطميُمٞم٦م رة ـــــأؾم

 .ىمريٌت٤من ُمـ طمقرة  ، ىمريت٤من"ؾمدسمــــــــ٦م وسمدرة"، ويًٙمٜمقن ـه طمّمـ اًمرايم٦م::@ؾمٜم٦م 

 :  آل سم٤مرسمٞمع

 . آل سم٤مؾمٕمدوهؿ : اعمّم٤مُمٞمؿ ، و، ذم وادي دوقمـ "سمالء امل٤مء"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  262صفحة | 

 

 :  آل سمـ رسمٞمٕم٦م

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمفىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن شمًٙمـ وادي دوقمـ إيٛمـ

  : آل سم٤مرضَم٤مش

 "، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف .يمٜمٞمٜم٦مسمٚمدة "، شمًٙمـ ٟمَقحىم٤ٌمئؾ ٤مرة ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مصٌَ 

 :  آل سم٤مرمح٦م

 " .اًمِم٤مُمؾذيمره٤م احلّداد  ذم " ،ٕمامنومخٞمذة ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ٟمُ 

 :  )اًمرواؿمد( آل رؿمٞمد

وهؿ قمغم  ،رةــسملم فمٗم٤مر واعمٝم ٦م اًمنمىمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ًمٚمرسمع اخل٤مزم، شمًٙمـ اجلٝمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل يمثػم

 .، ذيمرهؿ "وًمٗمريد صمٞمًٞمٖمر" ذم يمت٤مسمفزء اًمنمىمل واجلٜمقسمــــل ًمٚمرسمع اخل٤مزمــدراي٦م سمٓمرق اجل

 :  أهؾ سمـ رؿمٞمد

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف٤من، شمًٙمـ "ريدة رؿمٞمد" و"ُمٞمٗمٕم٦م" ذم طمٌّ ٕمامنىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمُ 

 :  آل سم٤مرؿمٞمد

 ذم شم٤مرخيف . اًمِم٤مـمريذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اخل٤مُمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن 

 :  آل سم٤مرؿمٞمد

 .ُمٜمٝمؿ ُم٘مّدم ٟمّقح يم٤موم٦م، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ...  ، رــــجْ وادي طَم ـ ٙمشمً ،حىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ٟمقَ 

 : آل سم٤مرزيؼ

 . "اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب "شمًٙمـ "اًمرسم٤مط" ذم دوقمـ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل سم٤مرزيٜم٦م

ؿ ُمـ سمٜمل ـ، وـه، وؾمٜم٤م، واجلزع، يًٙمٜمقن سم٤مدي٦م احلٛمقماًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 ...".ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةص٤مطم٥م يمت٤مب " يمام ذيمرقمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٚمقي 
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 :  ٤مسآل سم٤مرـمّ 

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل" اًمِم٤مـمريذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم 

 :  آل سم٤مروقان

 . ..."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب " "اًمٕمرؾمٛم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 :  آل سم٤مرقمٞمدة

 ذم شم٤مرخيف....  . اًمِم٤مـمريذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل طمًـ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن 

 :  سمٜمق رقمٞمؾ

 . اًمتٛمٞمٛمل ذم "أن٤ًمسمف" اًمًٛمٕم٤مينذيمره سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف 

 :  آل سم٤مرىم٦ٌم

 . "ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةذيمره اًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م "سمؽميؿ اًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدة ـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 : سمٜمق اًمرُم٤مين

 ذم "أن٤ًمسمف" . اًمًٛمٕم٤مينذيمره ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤مرُمٞمدي

طم٤من ، آل حمٛمد سمـ : آل قمٌداًمٚمف سمـ ؾمٕمٞمد ، وآل دطمٞمدوهؿ  ،ٌٞمٚم٦م ُمـ اجلقهٞملم ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىم

 .  ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت" طمًـ ، يًٙمٜمقن "اًمًٗمٞمال" ذم ريدة اجلقهٞملم

 :  حوْ آل رَ 

، آل سمـ طمٞمدرة هؿ ىمًامن : آل ؿمحٌؾو٦م، شمًٙمـ وادي رظمٞم٦م، ٜمَ فم لسمٜمُمـ متٞمؿ آل ىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

ذه اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٗمخ٤مئذ ــــــشمْمؿ ـه:  ىمٚم٧م.  ;=;ـــــــــص :ــــضم ذم شم٤مرخيف اًمِم٤مـمرييمام ذيمر 

ران إمم سمالد ـــاًمتل ؾمٙمٜم٧م طميُمقت سمٕمد هجرة أؾمالومٝمؿ ُمـ ذق ُمٜمٓم٘م٦م شمثٚمٞم٨م ىمرب ٟمج

اًمرمحـ اّلُم٦م طميُمقت وُمٗمتٞمٝم٤م اًمًّٞمد قمٌدُمً٘مط وفمٗم٤مر أوًٓ صمؿ إمم طميُمقت، وذيمر قم
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ر ــــــــــــك "إدام اًم٘مقت ذم ذيمـــــــًٛمّ هلل سمـ حمًـ سمـ قمٚمقي اًمًّ٘م٤مف ذم يمت٤مسمف اعمٓمٌقع اعمُ سمـ قمٌٞمد ا

 وآل طمٞمدرة وآل متٞمؿ آلىم٤ٌمئؾ  أي –د آل متٞمؿ، وأهنؿ ـــهق ضم "حوْ رَ "سمٚمدان طميُمقت" أن 

 اًمٕمالُم٦م اًمًّٞمد ىمّمٞمدة رــــوذيم ح،وْ رَ  سم٠موٓد قنـــُيٕمروم يم٤مٟمقا  وأهنؿ ،واطمدٍ  رضمؾٍ  قمغم -ؿمحٌؾ

 ومٞمٝم٤م دحــــــــــــــــــُم طمٞم٨م" وظماّلن أهٌؾ  ؿْ ًَ ىمَ  سمٛمٖمٜمك ًمٜم٤م" ُمٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل ،سمٚمٗم٘مٞمفقمٌد اهلل سمـ طمًلم 

٦م آل متٞمؿ واًمِمح٤مسمٚم٦م وآل طمٞمدرة أي ـــقيمــــــصمؿ أن ـه يامين، سمـ اعم٘مّدم رأؾمٝمؿ وقمغم حوْ رَ  أوٓد

٘مط قمغم آل ـــؿ ومــــــــــــــــــذا اإلؾمــــــــــر ـهــــــ"، صمؿ سم٤مٕظمػم إٟمحّمحوْ رَ اًمتٜمّمقرة يذيمرون ومٞمٝم٤م ضمّدهؿ "

سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ىمٞمس سمـ فمٜم٦ّم  ..ح سمـ ...وْ ّدهؿ رَ ـــح امم ضموْ ٜمت٥ًم آل رَ ؿمحٌؾ وآل طمٞمدرة، ويُ 

د سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾم١مد سمـ أؾمٚمؿ ــــــــرام سمـ روم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ هنـــــر سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ طمــــسمـ ومٝم

 ح طم٤مًمٞم٤ًم امم ىمًٛملم رئٞمًٞملم مه٤م:وْ رَ آل ٦م، وشمتٗمّرع ىمٌٞمٚم٦م سمـ إحل٤مذم سمـ ىمْم٤مقم

 آل - طمًلم آل: أىم٤ًمُمٝمؿ وُمـ ح،وْ رَ  سمـ ؿمحٌؾ سمـ ٌؾـــؿمح أبٜم٤مء مــــھو آل ؿمحٌؾ : -9 

 . طمًـ سمـ ُم٤ًمقمد آل - خلرش آل - ضمح٤مزرة آل - أمحد سمـ قمكم آل - ُمٔمّٗمر

ؿ: ـــوُمـ أىم٤ًمُمٝم ،ًمِمحٌؾ سمـ ؿمحٌؾ( أخ) ٌؾـــــــؿمح سمـ طمٞمدرة أبٜم٤مء مھـو -آل طمٞمدرة : -:

 آل ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل.  -آل ىمّمػّم  -آل ىمػمان  -آل هم٤مٟمؿ  -آل ـمقيؾ 

ىمل ـــــــ "رف طم٤مًمٞم٤ًم سمـــ٘م٤مل هل٤م "طمّمـ اًمِمح٤مسمٚمف" وهق ُم٤م ُيٕمويم٤مٟم٧م شمًٙمـ ىمدياًم ذم ُمٜمٓم٘م٦م يُ  ذا

يمت٤مسمف "أدوار  ري ذمــــــــــــــاًمتل شم٘مع ذق ُمديٜم٦م ؾمٞم١من سمحيُمقت، طمٞم٨م ي٘مقل اًمِم٤مـم "ُمريٛمف

ع ـــومْم٤مىم٧م سمف مّل٤م يمثرت ُم٤مؿمٞمتف، ومٜمج ُمريٛمفاًمت٤مريخ احليُمل" أن ضمد آل ؿمحٌؾ يم٤من سمٌٚمد 

قمـــــــــد ًمٙمثرة ُم٤م سمف ُمـ اعمـــــــــٛمــــــــــإمم وادي قم دقمك ل، واؾمت٘مر سم٤مًمرطم٥م ُمٜمف، وٓ شمزال سمف سمئر شمُ ــــــــــرا

ُمـ وادي رظمٞم٦م همرب ح ذم اًمٜمّمػ إؾمٗمؾ وْ طم٤مًمٞم٤ًم ىمٌٞمٚم٦م رَ ـ ــــــــــٙمـــــ)ؿمحٌٚم٦م( إمم اًمٞمقم، وشمً

ذا ــــــــــــــــدروا ُمٜمٝم٤م، وقمغم ـهـــــ٘مٌٞمٚم٦م اًمتل اٟمحاًمد، ومٌٕمدوا سمذًمؽ قمـ ـــــــــــــٌٞمد وهنٕمُ ٚمْ ىمٕمقو٦م سملم آل سم

ىمتّم٤مدي ا٥ًٌم سمح ُمـ ُمريٛمف امم وادي قمٛمد وُمـ صمؿ رظمٞمف وْ رة ىمٌٞمٚم٦م رَ ـــإؾم٤مس يٙمقن هج
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رق ـــشمريؿ ؿمُمديٜم٦م ين إرضمح أن يٙمقن ؾمٞم٤مد وهق ؾم٘مقط اًمدوًم٦م اًمتٛمٞمٛمٞم٦م ذم واًم٥ًٌم اًمث٤م

ٟمت٤ًمهب٤م إؾ ٟمًٌٝم٤م وــطميُمقت )دوًم٦م آل يامين(، وهذه اهلجرة هلذه اًم٘مٌٞمٚم٦م ضمٕمؾ اًمٌٕمض جيٝم

ر ـــوٟمختؿ طمديثٜم٤م قمـ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٕمري٘م٦م سم٘مّمٞمدة ؿمٕمري٦م ىم٤مهل٤م اًمِم٤مقم سمٜمل فمٜم٦َم، امم ىمٌٞمٚم٦م متٞمؿ

ؿ ــــؾمتٝمٚمٝم٤م سم٘مقًمف:)ًمٜم٤م سمٛمٖمٜمك ىمًإوأهٚمٝم٤م  ؿْ ًَ لم سمٚمٗم٘مٞمف، وأثٜمك ومٞمٝم٤م قمغم ىمَ ـــــــــــــًـــــقمٌداًمٚمف سمـ طم

 وم٘م٤مل:  ،ح واعم٘مّدم سمـ يامين ظمّمقص٤مً وْ دح أوٓد رَ ــٟمتٝمك هب٤م إمم ُموإوأظمقان(  أهٌؾ 

 ٤مدي ُمٜمٝمؿ أريم٤مٟم٤مـــــــ*ىمد هّدُم٧م ًمألقم******أوٓد روح هؿ ىم٤ٌميٚمٝم٤م ****** ٓ شمٜمَس 

ٟم٤مـ*ذم احلرب صٞم٧م وذم اإلطمً*********يامٟمّٞمُٝمؿ رأس إؾمقد ًمف **ومٌـ   ٤من قمٜمقا

 *يم٠من أقمداه إذ يٖمِم٤مهؿ اًمْم٤مٟم٤م*******يمؿ ُمـ ومتك ُمٜمٝمؿ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء ومرٌح ******

 *طمتك إذا همدا طمّرهؿ سم٤مُٕمـ ُممٟم٤م******يمؿ يمنوا ًمألقم٤مدي ُمٜمٝمؿ ىمٛمٌؿ ******

 قم وٞمٗم٤مٟم٤مـــ*يم٠مهنؿ ُمـ رسمقع اًم٘م********ضمػماهنؿ ذم حمؾ اًمٕمز قمٜمدهؿ *******

ٟم٤مــــ**ٕهنؿ ٕـه*****أىمقل طم٘م٤م إن اهلل ٟم٤مسهؿ************  ؾ اًمٌٞم٧م أقمقا

 :  آل رويس

 . ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق"اجل٤مزع يمام أورد ُمـ آل يًٚمؿ ُمـ آل ُمٕمـ ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م 

 :  (آل رويٙم٦م )اًمرويٙمل

 :، وأو٤مف اًمٌٙمريقتـــــىمري٦م "قمٛم٘مر" ذم طميُم، شمًٙمـ غمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل يزيد ُمـ ي٤مومع اًمًٗم

 .ضم٤مءوه٤م واؾمت٘مروا ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ٟمزوح ي٤مومع ُمـ اًمٞمٛمـ إمم طميُمقت 

 :  ٤منآل اًمريّ 

: هق  ذم "اإليمٚمٞمؾ" اهلٛمداين ه٤من سمـ ىمٓمٞم٦ٌم سمـ قمٛمرو سمـ ألٛمل سمـ اًمّمدف ، ذيمرهؿ سمٜمق اًمريّ 

 "،ىمرن ُم٤مضمد"ل أهة شمًٙمـ ، وه٤منٕمرف سمآل سم٤مريّ ٦م شمُ هلؿ سم٘مٞمّ  وًمٕمّؾ . ون٤من هبدّ ضمد سمٜمل اًمريّ 

 ..............." . اًمِم٤مُمؾسمح٥ًم ُم٤م ذيمر احلّداد ذم يمت٤مسمف " "هٞمٜملم"وىمٞمؾ يم٤مٟم٧م شمًٙمـ ذم 
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 )حرف الزاي(

 : آل سم٤مزار

سمثف ، ُمٜمٝمؿ آل جمنم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ    ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل". اًمِم٤مـمرييمام ذيمر اًمٕمقا

 : آل سم٤مزج

 . ..."اًمِم٤مُمؾ" سمح٥ًم ُم٤م ذيمر احلّداد ص٤مطم٥م" قمتقد"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمَديـ شمًٙمـ 

 : آل سم٤مزرارة

 . "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهريمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب "ىمٌٞمٚم٦م ُمـ هند 

 : آل سم٤مزرقم٦م

اًمّمدف ىمٌٞمؾ ًمٕمٚمٝمؿ سمٜمق زرقم٦م سمـ ضمٕمِمؿ ُمـ ، اعمِم٤ميخ ، يًٙمٜمقن سمٚمدة "اًمرؿمٞمد"ـمٌ٘م٦م ُمـ 

 .ذم يمت٤مهب٤م...  "هقيؽ"إيٗم٤موذيمرهتؿ اًمٓمٌٞم٦ٌم  ."اإليمٚمٞمؾيمام ذيمر اهلٛمداين ذم " ون ويم٤مٟمقا هبدّ 

 : قم٦مرْ آل سم٤مزُ 

 . ..."اًمِم٤مُمؾسمح٥ًم ص٤مطم٥م "  "طم٤موٜم٦م اًم٤ٌمسمحر"سمْمؿ ومًٙمقن ُمـ آل سم٤مسمحر ، يًٙمٜمقن 

 : آل زريع

  ، ذيمرهؿ اعمح٤مُمل ذم يمت٤مسمف...  .ـهA<=ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مم ُمـ مهدان طمٙمٛم٧م قمدن طمتك ؾمٜم٦م 

 : آل سم٤مزريع

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف...  " سمقادي دوقمـاعمِم٤ميخ ، يًٙمٜمقن "فم٤مهرـمٌ٘م٦م ُمـ 

 : آل سم٤مزقمزوع

 . ........."اًمِم٤مُمؾ" " ذيمرهؿ احلّداد ذماًمٕمرؾمٛم٦م"طمالف ، شمًٙمـ ُمـ إطميُمٞم٦م أهة 

 : آل سمـ اًمزهم٥م

 . " إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهرسمح٥ًم ُم٤م ذيمر ص٤مطم٥م "، لىمٞمؾ هؿ ُمـ ضمٕمٗمطميُمٞم٦م أهة 
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 : آل سم٤مزهمٞمٗم٤من

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام أورد ص٤مطم٥م "اًمّمٞمٕمر ىمٌٞمٚم٦م ُمـ  أهة طميُمٞم٦م ىمٞمؾ أهّنؿ

 : آل سم٤مزوملم

 . ، ذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم "اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد.........."ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل سم٤مزىمقر

 ، ذيمرهؿ اًمٌالدي.ٌٞمد ، شمًٙمـ قمرُم٤م واًمرُمٚم٦م وؿمٌقة٤من ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميٕم٦م ُمـ سم٤مطمٞمّ 

 : سمٜمق اًمزوف

( . ;;; ــــص < ــــــقت )اًمًٛمٕم٤مين ضمــــــــــــسمٜمل قمقسمث٤من ُمـ ُمراد ، وسمٓمـ آظمر ُمـ طميُمسمٓمـ ُمـ 

ذم وادي دوقمـ  "سمالد امل٤مء"ٕمرف سمآل سمٚمزوف ، يًٙمـ ذ يُ ـــــــــــــــويقضمد طم٤مًمٞم٤ًم سمحيُمقت ومخ

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت..........."ُمـ آل سمٚمحٛمر ُمـ احل٤مًمٙم٦م

 : ياًمزّ 

ء اعمٕمجٛم٦م وشمِمديده٤م ، جمٛمققم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ ؾمٞم٤ٌمن ُمٜمٝمؿ : اعمراؿمدة واخل٤مُمٕم٦م ، يم٤من  سمٙمن اًمزا

 . سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىمٌٞمٚم٦م احل٤مًمٙم٦م ظمالوم٤مت وطمروب قمغم سمٕمض إرايض ذم همٞمؾ احل٤مًمٙم٦م

 : سمٜمق زي٤مد

، ُمٜمٝمؿ سمٞم٧م قمٗمرار ؾمالـملم اعمٝمرة وؾم٘مٓمرى، "وىمِمـ رة شمًٙمـ "ؾمٞمحـــقتٝمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ُمَ 

 .  ّن سمٜمق زي٤مد هؿ ذم إصؾ ُمـ سمالد ي٤مومع إٟمت٘مٚمقا ىمدياًم إمم سمالد اعمٝمرة وذيمر "اًمٜم٤مظمٌل" أ

 : سمٜمق زيد

 . ذم يمت٤مسمف "هن٤مي٦م إرب.........." اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند 

 : آل سم٤مزير

 . ..."اًمِم٤مُمؾيمت٤مب" "، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥ماًم٘مٕمػمسمٚمدة "، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مشمٞمس
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 )حرف السني(

 : آل سم٤مؾم٤ممل

  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ  ضمقاهر سمح٥ًم ُم٤م أورد ص٤مطم٥م "ة ؿ ُمـ يمٜمدّ أهّن  رَ يمِ ذُ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مؾم٤ممل

 . "، وأهة أظمرى شمًٙمـ "اخلري٦ٌم"اًمقًمٞمج٤مت"وشمًٙمـ "وٖمر" طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سمـ ؾمٌٕم٤من

  ".اًمِم٤مُمؾ. ذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف "اًمّمٞمٕمر ، وًمٞمًقا ُمٜمٝم٤م ىمٌٞمٚم٦م ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ ُمع 

 : ؾمٌٕم٦مآل سمـ 

 .اًمٕمٌدزم ذيمرهؿ إُمػم  ضمٜمقب اًمٞمٛمـ – حل٩محم٤مومٔم٦م ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع ، يًٙمٜمقن 

 : آل سم٤مؾمٌٕملم

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفذم وادي دوقمـ "اًمدووم٦م"شمًٙمـ ىمري٦م طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مؾمٌٞم٧م

 . "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهرذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ة ، شمًٙمـ "ُمٜمخقب" أهة ىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤مؾم٧م

 . "اجلٜمقب اًمٕمريب" ، ذيمرهؿ اًمٌٙمري ذمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مٟمخر ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل سم٤مؾم٧م

 ."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب "ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مثؿ 

ئل  : آل اًمنا

، آل قم٤مـمػ ضم٤مسمر، آل سمـ قمغم ؾمقاد، هؿ : آل اعمّمكّم و ،ي٤مومعىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل اًمٔمٌل ُمـ 

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  .، آل اًمّمالطمل٤ٌمديآل اًمٌٓمؾ، آل أبق طمزام، آل قم
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 : آل هيع

  ".ًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ا ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمامرة ، شمًٙمـ "اًمٕمٛمٞمؼ ، اًمريمح ، اًمٙمريػ"

 : أهؾ ؾمٕمد

ؾمٕمد و٤من ، ٤من ، وهؿ اًم٤ًميمٜمقن سمقادي طمٌّ ىمقًمف : وهؿ ىمًامن ؾمٕمد طمٌّ  "اًمِم٤مُمؾ"ضم٤مء ذم 

 .ة ؿ ؾمٕمد دمٞم٥م ُمـ يمٜمدّ قمـ ٟمًٌٝمؿ أهّن ، وذيمر وهؿ سمقادي قمٛم٘ملم وؿمٕم٤مسمف ،اًمِمٕم٤مب

 : أهؾ ؾمٕمد

 . ذم يمت٤مسمف اجل٤مزعذيمرهؿ  .ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمقاًمؼ هؿ : أهؾ ضم٤مرو٦م ، أهؾ ؿمٛمٕمل

 : سمٜمق ؾمٕمد

قت ، ــــــــــــد إمم طميُمــــــــداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ظمالل اٟمت٘م٤مل هنـــــــىمٌٞمٚم٦م يم٤من هل٤م ُمِم٤مريم٦م واؾمٕم٦م ذم إطم

إُم٤مرة ؿ ــــــآل طمًـ . ويم٤من هلو، وهؿ آل مجٞمؾ، دـــــــواعمٜمت٘مٚم٦م ُمع هن وهل ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمتح٤مًمٗم٦م

 .احل٤مُمد يمام ورد ذم شم٤مريخ ـه <>@، وىمد ؾم٘مٓم٧م ؾمٜمـــ٦م ُمريمزه٤م ُمديٜم٦م ؿم٤ٌمم حمّٚمٞم٦م

 : آل اًمًٕمدي

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  ،سمٓمـ ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع ُمٜمٝمؿ : آل سمـ طمٜمش

 : آل ؾمٕمٞمد

ٟمَقح ، وهؿ : آل سم٤مطمٞمدان ، آل سم٤مراضمح ، آل سم٤مزسمٞمدي وُمٜمٝمؿ آل ومخذ ُمـ اًمٕمٙم٤مسمرة ، ُمـ 

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفسم٤مقمٌد ، ويًٙمٜمقن : اعمًٜم٦م ، أؾمٗمؾ اًمٕملم ، اًمٖمريٗملم

 : سمٞم٧م ؾمٕمٞمد

 ذم شم٤مرخيف .اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم ، شمًٙمـ اًمِمحر 

 : سمٜمق ؾمٕمٞمد

ؾمٕمًؿ اًمّمدذم ، يم٤مٟمقا يًٙمٜمقن  هؿ سمٜمق ؾمٕمٞمد سمـ يم٤مُمؾ سمـ مح٤مر سمـ قمٌٞمد سمـ دهٗمؾ سمـ
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 . سم٤مىمٞم٦م سمحيُمقت ٦مهلؿ سم٘مٞمّ "، واإليمٚمٞمؾذيمرهؿ اهلٛمداين ذم " ،وادي دوقمـ

 : آل اًمًٕمٞمدي

 .ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م ، ُمٜمٝمؿ آل سمـ قمكم ضم٤مسمر ، آل سمـ ضم٤مسمر أمحد 

 : ٤مفآل اًمً٘مّ 

ٛمد ُمقمم اًمدويٚم٦م سمـ قمكم اًمٕمٚمقيلم، ُمـ ذرّي٦م قمٌد اًمرمحـ اًمًّ٘م٤مف سمـ حم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

ُمٜمٝمؿ  ر اًمٜم٥ًم اعمِمٝمقر، وُمٜم٤مزهلــــؿ اًمٞمقم سمٛمديٜم٦م ؾمٞمئقن،ـــــــــــــسمـ قمٚمقي سمـ اًمٗم٘مٞمف اعم٘مّدم إمم أظم

 . ـه(=?;٤9مف )ت قمالُم٦م طميُمقت وُمٗمتٞمٝم٤م اًمًّٞمد قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌٞمداًمٚمف اًمً٘مّ 

 : اًمً٘م٤مًمدة

 .، اًمٜمجديىم٤ٌمئؾ اًمِمٕمٞم٥م ُمـ ي٤مومع، هؿ : إرٟمػ، اًمًٞمؾ، اًمرسم٤مط، اًم٘مزقمل، اًمٕمٜمٗمدي ُمـ

 . ىمدياًم وطمديث٤ًم" اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "

  : اًمًٙم٤مؾمؽ

ؾمّ٘م٤مف سمـ اًمٕمالُم٦م ، وهؿ همػم ؾمٙم٤مؾمؽ محػم، سمح٥ًم ُم٤م ذيمر ةىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة وىمديٛم٦م ُمـ يمٜمدّ 

 .  أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم"قمكم اًمٙم٤مف ذم يمت٤مسمف "طميُمقت قمؼم 

 : اًمًٙمقن

  .ٜمًــ٥م إًمٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم: ويُ ذم "اًمٚم٤ٌمب" ة ، ذيمر اسمـ إثػم ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ يمٜمدّ 

 : آل ؾماَلم

  .اًمٕمٌدزمذيمرهؿ إُمػم  ،سمتِمديد اًمالم ، ُمـ ي٤مومع ، ُمٜمٝمؿ آل حمًـ اًمٕم٤ٌمدًم٦م ؾمالـملم حل٩م

 : سمٜمق ؾمالُم٦م

ذيمرهؿ اهلٛمداين  ،اًمّمدف ، يم٤مٟمقا ذم اهلجريـهؿ سمٜمق ؾمالُم٦م سمـ يم٤مُمؾ سمـ مح٤مر سمـ قمٌٞمد ُمـ 

 . دوقمـوادي تٝمؿ ُمٕمرووم٦م ذم وسم٘مٞمّ ،  "اإليمٚمٞمؾذم "
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 : ؿٚمْ ؾَم 

هؿ : آل مهٞمؿ ، آل سم٤مهٞمّمٛمل ، آل وٌٞمد ، ٌٞمد ، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٚمٕمُ  ،سمٗمتح ومًٙمقن

٤مو ، آل قمٌداًمٚمف ، ـ٤مم ، آل سم٤مضمحــــر ، آل سم٤مدقمّ ـــــــــسم٤موٗمر ، آل سم٤مضمٕمٞمؿ ، آل سم٤مؾمٚمقم ، آل سمـ ُمٙمً

ري ، آل سم٤ميقؾمػ ، آل سم٤مطمػ ، آل سم٤موه٤مل ــــــرش ، آل سم٤مدـهـــــ ، آل سم٤ميمــــــآل سم٤ممحٞمد ، آل سم٤مدظم

  . ذم يمت٤مسمف " أدوار اًمت٤مريخ احليُمل "اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ 

 : آل سمـ ؾمٚمامن

 . "، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف، ومل حيّدد ٟمًٌٝمؿ اًمرسم٤مط"شمًٙمـ سمٚمدة طميُمٞم٦م أهة 

 : فٛمِ ٚمْ ؾِم آل 

  ٦م، يًٙمٜمقن "دُّمقن" ىمرب "شمريؿ".ٜمَ فم لسمٜمُمـ متٞمؿ آل رو ُمـ ٛمْ ُمـ آل قمَ 

 : آل ؾمٚمٛم٦م

 .اًم٘مٚم٘مِمٜمدي ذيمرهؿ ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

 : آل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن

سمقضمديؾ ، آل هاليب ،  ، آل سمقىم٤مؾمؿ ، آلدة ، ذم وادي قمٛمد ُمٜمٝمؿ : آل قمٗمٞمػىمٌٞمٚم٦م ُمـ اجلٕم

 . "شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مداًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "ذيمرهؿ صالح  .آل محٞمدو

 : آل سم٤مؾمٚمقم

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  .ُمـ اخل٤مُمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ، يًٙمٜمقن يمقرؾمٞم٤ٌمن

 : آل سم٤مؾمٚمقم

  .اًمِم٤مـمريذيمرهؿ  ،ىمٞمؾ هؿ ُمـ ؾمٞم٤ٌمنو، ٌٞمد، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمُ ٌٞمدؿ ُمـ سمٚمٕمُ ٚمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾَم 

 : سمٜمق ؾمٚمٞمع

  اًمتٛمٞمٛمل ذم "أن٤ًمسمف". اًمًٛمٕم٤مينذيمره سمٓمـ ىمديؿ ُمـ طميُمقت 
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 : سمٜمق ؾمٚمٞمؿ

 .ذيمــــــرهؿ صالح اًمٌٙمري .، ذو يمٜمٞم٦ٌمىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع، وهؿ:آل يمٚمثقم، اًم٘مدم، اًمثجر

 : آل ؾمٚمٞمامن

ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمٙم٤مسمرة ، ُمـ ٟمَقح ، هؿ : آل سم٤مؾم٤ممل ، آل سمرضمػ ، آل سمحٚمص ، يًٙمٜمقن "هم٤مرة ، 

 . ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت" سمح٥ًم ُم٤م أورد سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل "هم٤مو٦م سمرضمػ ، اًمٜمقيٛم٦م

 : أهؾ ؾمٚمٞمامن

ىم٦م ، أهؾ زيد ، آل حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ،  ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ذيٞم٥م ، شمًٙمـ "اعمٓمٝم٤مف" ، وهؿ : أهؾ ظمرا

 .  سمح٥ًم ُم٤م أورد سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت........."  أهؾ همؼمان ، أهؾ سم٤مىمِم٤مىمٞمش

 : قمٞم٤مل ؾمٚمٞمامن

 .ذم يمت٤مسمف اًمٌالديسمـ همٞم٨م ذيمرهؿ قم٤مشمؼ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ قمٞم٤مل إؾمقد ُمـ اًمٙمرب 

 ًِ  : امحاًم

، سمٞم٧م اًمرُمٞمدي ، سمٞم٧م  هؿ : سمٞم٧م اًمرىم٤مــــــــ وادي ذظم٤موي ، وـهــــــــ، شمًٙم سمٜمل فَمٜم٦َمىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

ًِ ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ظمٗمر. امح سمٙمن اًمًلم ، وأصٚمٝمؿ ُمـ وضمـــ٤مء ذم اًمِم٤مُمؾ : اًم

  .هؿ ُمـ صمٕملم، وقمدَ اؾمتٞمالئٝمؿ قمغم طميُمقتهند قمٜمد قِمداد ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٛمـ ويم٤مٟمقا دظمٚمقا ذم 

ًِ :  ىمٚم٧م ًِ "ًمٚمٛمٗمرد اًمٜمٓمؼ اًمٕم٤مُمل  امح :اًم ًِ "ل ـــــــــٛمـــاًمٜمٓمؼ اًمرؾم"، وٛمٞمحلاًم وؿم٤مئع "امطملاًم

ًِ "سم٤مجلٛمع   ُمـ ومـــــرع "ؾمٗمٞم٤من"، ٦مسمٜمل فمٜمَ  سمٓمقن ُمـوهل ىمٌٞمٚم٦م "، ٞمحلاًمًٛمِ "واعمٗمرد  "ٛمٞمحاًم

ؼ يم٤مٟم٧م هلؿ ــــــُمـ اعمٜم٤مـم اً يمثػمو ف،ىم٤ٌمئؾ سمٜمل فمٜمّ ىمدم أوشمٕمد ُمـ  ،سمحد ذاهت٤م ٦موهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمًت٘مٚمّ 

وٟمزح ُمٜمٝمؿ ٦م، ومري٘مٞماًمًقاطمؾ إ إممر ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ــــــــــــــــــــوىمد ٟمزح وه٤مضم "،اًمٜمٞمد"ُم٣م ذم  امومٞم

٤م ٘م٤مل هليُ  ٦مضمٌٚمٞم ٦مؿ ُمٜمٓم٘مـــــــــــــــــوهل ،ىملم ذم ُمٜم٤مـم٘مٝم٤مؿ ُمتٗمرّ ــــــــوـه ،ؾم٤مطمؾ اعمِم٘م٤مص إممقمدد ىمٚمٞمؾ 

ُم٤م شمقاضمدهؿ أ ،ـ هٜم٤مك سمِمٙمؾ ؿمٌف دائؿـــــــــــــــشمًٙمُمٜمٝمؿ ه أوهل ؿمٌف همٞمؾ هب٤م ؾمٌع  "زري٧م"
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)سمـ  ةوقمزوهتؿ اًمِمٝمػم "،اًمٜمٞمد"ُم٤م ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ وم٠مهمٚمٌٞمتٝم٤م ذم أو ومٛمٜمذ شم٤مريخ ىمري٥م،ذم اًم٤ًمطمؾ 

ومٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م ضمٌٚمٞم٦م  ، ين٧م ضمدّ أدي ــــــــي ؿمخص هنو سمـ هنقد( وي٘مقًمقن قمٜمد ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ ٕأهند 

 وقمٓمقومف-;ورىم٤مه -:ظمٗمر  -9 :ىم٤ًممأوهل صمالث  ،اًمقدي٤من واًمًٞمقح ذموٓ شمًٙمـ  ٦مٟمٞمدي

 طمٚمػ ٤ميمقهنُمـ واىمٕمٞم٦م يمثر أ ف سمـ طمرامومٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م اٟمتامئٝم٤م ًمٔمٜمّ  ،فٜمّ فمسمٜمل  قمّم٦ٌمـ ــــــــــوهؿ وٛم

ؾمٛمٕمقن ٙم٦م  اعمٚمرف حيٙمل ىمّم٦م ــــــــوسم٤مُمٓم ،طميُمقت إمم ـه A8= ٦م ؾمٜم٦مهند اًم٘م٤مدُم ىم٤ٌمئؾُمع 

 إّٓ طميُمقت  إمم صالً أ مل ي٠مِت  ـْ سمٛمَ اعمٚمٙم٦م ؾمٛمٕمقن ومٙمٞمػ شمًتٜمجد  ،المـــــــــــــؾموىم٤مل ىمٌؾ اإل

ع ـــــ ٧م ُمأٞم٦م ومٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م فمٜمَ  سمح٥ًم رواي٦م سمٕمض ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ احليُمل، ـه A8= ؾمٜم٦مسمٕمد 

"، وذيمــــــــر ؾمٛمٕمقن"وٓقمالىم٦م هلؿ سم٤معمٚمٙم٦م  اًمنمىمٞم٦م، طميُمقتٟمجقد ٧م ذم وطمٚمّ  ،هندىم٤ٌمئؾ 

امح سمٞم٧م ظمـــٗمـــــــــــر واًمٌقاىمل ذم قِمداد ىمٌٞمٚم٦م  ًِ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف" : إّن اًم

سمٜمل فمٜمّف، وهؿ يمذًمؽ داظمٚملم ومٞمٝمؿ سم٤مًمٕمّم٦ٌم، ٕن ضمـــــــــّدهؿ إقمغم اجل٤مُمع ًمٓم٤مئٚم٦م  –آل متٞمؿ 

وُمٜمٝمــــــؿ سمٞم٧م اًمراىمل أو اًمرىم٤مه أو  سمـ ىمْم٤مقم٦م".سمٜمل فمٜمّف واطمد هق " فمٜمّف سمـ طمــــــــــرام سمـ هنـــــــــد 

سمٞم٧م ؿمٛمٞمؾ، سمٞم٧م طمًـ، سمٞم٧م محد، سمٞم٧م قمكم، سملم قمٛمروش، سمٞم٧م ومٚمٝمقم،  :ؿـــوـهاًمرواىمل، 

قمٚمٛمٝم٤م أـ اًمراىمل ومال ــــــُم٤م سمٞم٧م ظمٗمر و سمٞم٧م قمٓمقومف ومٚمٝمؿ ُمث٤مل ًمأ سمٞم٧م قم٤مؿمقر، سمٞم٧م ؾمٜم٤من، ...

 ،رُم٤مه ،وادي ىمٜم٤مب ،رُمٚم٦م قمٞمقه ،نصمٛمٜمق ،زري٧م ،ظم٤مؿمٞمؿ: "راوٞمٝمؿ أُم٤ًميمٜمٝمؿ وو...أن 

ىماًمر:"سمٞم٧م ذهؿ". وأومخــــــ٤ماًمٜمٞمد وهؿ سمٞم٧م اًمزقم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ،  - سمٞم٧م قمٓمقومف، رـــــــــــــــٗمـــسمٞم٧م ظم ـــــل،ا

"  . اًمٕمًٞمٚمفسمٞم٧م  ،سمٞم٧م ُمٞمٓم٤من  ي،سمٞم٧م اًمرُمٞمد وٟم٘مد إطمــــٙمــــــــ٤مم اًم٘مٌٚمٞم٦م ذم ـم٤مئٚم٦م سمٜمــــل فَمٜم٦َم ، 

ظمرى إاًمٌٞمقت ُم٤م أ ،و سمٞم٧م قمٓمقومف لىما اًمرسمٞم٧م سمٞم٧م ظمٗمر و: ؿ ــــــٝمومن قديـ أـــــــــــاعمقضمأُمـــــــ٤م 

 . اتاًمٖمزواًمٗمتـ وسم٥ًٌم احلروب و -ومٞمام ٟمٕمٚمؿ  – ا ٟم٘مروقوم٘مد إ

 : اًمًٛمقح

 . "يقن وهمٞمؾ سم٤موزير"إمم  "دوقمـ"ل" شمًٙمـ ُم٤م سملم ــــــــ، واًمٜم٦ًٌم هل٤م "اًمًقحمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾم
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أيمثرهؿ ، آل اجلٝمْمٛمل ، إؿمقزم ، آل سم٤مسمٓملم ، احلًٜمل ، اًمٖمقيثل ، وهؿ  آؿمٙمٕمل :وهؿ

 .. ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمف٥ًم إًمٞمٝمؿ آل احلٞمؼآل سم٤مُمٜمّمقر ، آل سم٤موؾمٞمؿ ، اجلقداين ويٜمُ 

 : آل ؾمٛمٞمدع

ّمـ اًمنمىمل ، واحلـ ؾمقط آل قمكم ذم ذي اًمٜمخٚم٦م ، وؾمٚمٛمقن ، ــــــــــــــــــــىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل قمكم ، شمًٙم

 ٤مفوذيمر اًمً٘مّ  ".اًمِم٤مُمؾ" . ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مبزة )سمٗمتح اجلٞمؿ ومًٙمقن(ٞمْ اجلَ طمّملم و

سملم رظمٞم٦م  ة آل سم٤مشمٞمس: ؾمقط آل ؾمٛمٞمدع هق ذم ضمٜمقب ؾمدّ  ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدام اًم٘مقت"

 ..." .واطمد يرضمٕمقن ُمع آل سم٤مشمٞمس قمغم رضمؾٍ وٕمامن ، وهؿ ُمـ ٟمُ   ،وقمٛمد

 : ػمٛمَ آل سم٤مؾُم 

ذيمرهؿ  .ٌٞمدٌٞمد ، شمًٙمـ "ؾمقُمح" ذم ؾمقط سمٚمٕمُ ؿ ُمـ سمٚمٕمُ ٚمْ سمْمؿ اًمًلم وومتح اعمٞمؿ ، ُمـ ؾَم 

 ."اًمِم٤مُمؾاحلّداد ذم يمت٤مسمف "

 : آل سم٤مؾمٝمؾ

 ذيمرهؿ سم٤مطمٜم٤ّمن ذم "ضمقاهره". ،ذم هٞمٜمـيًٙمٜمقن ة ، أهة ىمٞمؾ هؿ ُمـ دمٞم٥م ُمـ يمٜمدّ 

 : آل ؾمٝمؾ

سمح٥ًم ُم٤م هؿ سمٜمق زيـ سمـ قم٘مٞمؾ و ،، يًٙمٜمقن ُمع احلٛمقماًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 . "ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمت٤مب "أورد اًمًّ٘م٤مف ص٤مطم٥م 

 : آل سم٤مؾمقدان

سمح٥ًم يمــــــالم ص٤مطم٥م يمت٤مب ؿ ُمـ ُمذطم٩م ـــــ، ىمٞمؾ ـهاعمِم٤ميخ، يًٙمٜمقن اخلري٦ٌمـمٌ٘م٦م ُمـ 

 . "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهر"

 : اًمًقدة

 . ذم يمت٤مسمف اعمٖمػميذيمرهؿ هؿ سمٜمق ؾمقيد سمـ هند ، سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند 
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 ًَ  : ُملقْ اًم

ذيمرهؿ ، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ دمٞم٥م ُمٜمٝمؿ ظمٞمثٛم٦م سمـ طمٞمقان ؿمٝمد ومتح ُمٍم سمٗمتح اًمًلم وؾمٙمقن اًمقاو

ْقم" ذق ُمديٜم٦م "شمريؿ" سمحيُمقت اًمًٛمٕم٤مين  ًَ  . ذم أن٤ًمسمف، شُمٜم٥ًم ًمف سمٚمدة "اًم

 : آل سم٤مؾمقيد

اًمٓمٌٞم٦ٌم صم٧م قمٜمٝمؿ رات ذم وادي دوقمـ ، حتدّ ــــح ، شمًٙمـ "قمرض سم٤مؾمقيد" ذم جلىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقّ 

 .ـدوقموادي ظمالل رطمٚمتٝم٤م إمم  "هقيؽ"إيٗم٤م 

 : آل ؾمقيدان

رى آل ؾمقيدان ، قمتقر ، ًم٘مٚمحلم ، ُمٜمٝمؿ : ــــــــــــيـ ، يًٙمٜمقن جماًمدّ طمٚمػ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ إًمٞم٤مس ُمـ 

 ".اًمِم٤مُمؾ. ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "آل سم٤مهمقيز ، سم٤مجمٌقر 

 : آل سمـ ؾمقيدان

 . ()شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد ، ذيمرهؿ اًمٌٙمري ذمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل ُم٤ميض ُمـ اجلٕمـــدة

 : ؾمٞم٤ٌمن

هؿ  : ر اًمٌٙمريـــــــــ أيمؼم ىم٤ٌمئؾ ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ، وأيمؼم ىم٤ٌمئؾ طميُمقت ، ذيمىمٌٞمٚم٦م ُم

ؿ سمـ ـــٚمــؿ سمٜمق ؾمٞم٤ٌمن سمـ أؾمـــــه. وُمـ أقمٔمؿ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م ، وأصٕمٌٝم٤م ُمراؾم٤ًم ، وأيمثره٤م رضم٤مًٓ 

احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ اًمٖمقث سمـ ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ قمدي سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ ؾمدد 

، وىم٤مل سم٠من داين ذم ىم٤ٌمئؾ محػمــذيمرهؿ اهلٛم"، اإليمٚمٞمؾيمام ذيمر اهلٛمداين ذم "سمـ زرقم٦م سمـ محػم 

وزاد  .٦م شمٕمتز سمحٛمػميتٝم٤م""هلؿ سم٘مٞمّ  :إيمقع سم٘مقًمفاعمحّ٘مؼ ؼ ٦م يمٌػمة سمحيُمقت، وقمٚمّ هلؿ سم٘مٞمّ 

صمالصم٦م  قتـــ، أن ىم٤ٌمئؾ طميُم "يمقيؾ سمـ حمٛمد"قت ــٛمداين ٟم٘ماًل قمـ راويتف ًم٘م٤ٌمئؾ طميُماهل

 : ، وذم هذا ي٘مقل اًمِم٤مقمرأىم٤ًمم، وأن ؾمٞم٤ٌمن ىمًؿ ُمٜمٝم٤م، وهؿ سمدوهؿ

 ـــــــدثــــــــــــــــــــأو طمـ ّؾ ــــوؾمٞم٤ٌمهن٤م ذم ُمٕمٔمؿ طم
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قر ُم٤م ىمٌؾ ـــالم ، سمؾ يٛمتد إمم قمّمــــــــــــــــ٤م سمٕمد اإلؾمذه اًم٘مٌٞمٚم٦م قمغم طم٘م٦ٌم ُمـــــــــر شم٤مريخ ـهـــــــوٓ ي٘متّم

وح وهق أطمد ًٜمد ، يُ اعمٞمالد ، وم٘مد ذيمرت ؾمٞم٤ٌمن ذم ٟمص ىمديؿ ُمٙمتقب سم٤معمُ  ٕمرف سمٜمص سا

قع ـــر هق ٟمص اًمًٛمٞمٗمع أؿمــــــــــــــــرت يمذًمؽ ذم ٟمص آظمـــأظمٓمر اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ، وذيم

ن وّ رج ؾمٞم٤ٌمن ذوٟمػ ، ودُ ـــــــويمؼماء ىم٤ٌمئؾ حم ،٤مدات اًم٘م٤ٌمئؾـــــــــــ ؾمٟمف ُمع أوٓده ومج٤مقم٦م ُمودوّ 

 ذم "اعمٗمّّمؾ...."، ضمقاد قمكميمام ذيمر د.اًمٜمص سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمٜم٤مء طمّمـ ُم٤موي٦م )طمّمـ اًمٖمراب( 

٥م إمم ؾمٞم٤ٌمن طم٤مًمٞم٤ًم ىم٤ٌمئؾ ـــٜمتًويُ "رةـــــــــٝمْ ره٤م ذم ٟمص آظمر ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة ُمع ىمٌٞمٚم٦م "ُمَ يمـوورد ذ

، قحــــــ، اًمًٛمديقن، اجلقهٞمقنـــــــــــ، احل٤مُمح، اعمراؿمدة، اخل٤مُمٕم٦م، احل٤مًمٙم٦م، اًم٘مثؿٟمقَ  يمثػمة هل :

يمقرؾمٞم٤ٌمن،  ؾمٞم٤ٌمنزي وشمًٙمـ  ، آل سمـ رسمٞمٕم٦مٟمف، اًمٕمّم٤مرديقن، آل احلٞمؼ، سمٜمق طمًـاعمحٛمّ 

 .، يمام ذيمر "سم٤مظمّٞمؾ"، وادي طمجروادي يٌٕم٨م، وادي دوقمـ، وهمٞمؾ سم٤موزير، وادي طمقيرة

 : آل سمـ ؾمٞمػ

 ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مديمام ذيمر اًمٌٙمري ذم "، شمًٙمـــــ وادي سمـ قمكم ٞمٚم٦م ُمـ آل يمثػمىمٌ

ؿ همػم ــــــــ. وـه"قيرقــــأبق ـم"إمم ؾمٞمػ سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ سمدر  يٜمتٛمقن آل سمـ ؾمٞمـػ:   ىمٚم٧م

ـ آل ؾمٞمػ ــــــحمٛمد سمـ ؿمٜمٗمر اعمقضمقديـ ذم قمٞمٜم٤مت. ويًٙم اعمٜمتٛملم إمم ذي٦م سمـ آل سمـ ؾمٞمػ

ُمديري٦م ؿم٤ٌمم. ويم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ذم سمقادي سمـ قمكم  "ؾمٙمٞم٤ٌمن وؾمٗمقًم٦م آل ؾمٞمػ"سمـ حمٛمد ذم 

  .همرب ُمديٜم٦م ؾمٞمئقن "ؾمقم سمـ مّه٤مم"

 :  آل ؾمٞمػ

سمٛمديري٦م شمريؿ،  "ًؽاًمٚمّ "و "قمٞمٜم٤متسمٚمديت"٦م ؾمٞمػ سمـ قمٛمر سمـ ذي٦م، ويٕمٞمِمقن ذم ؿ ذريّ ـــــــه

 .ُمٝم٤مضمريـ سمجزر اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م جمٛمققم٦موشمقضمد ُمٜمٝمؿ  ،ؿ ذم ُمديٜم٦م اعمٙمالــواًمٌٕمض ُمٜمٝم

 : آل اًمًٞمٞمكم

 .اًمٌٓم٤مـملذيمرهؿ  .، آل اًمِمٝم٤ميبهؿ : آل اًمٗمْمكم، آل سمـ داقمرو ،ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع
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 )حرف الشني(

 : آل اًمِم٤مـمري

هؿ سمٜمق قمٚمقي سمـ قمكم سمـ أمحد ، يًٙمٜمقن سمؽميؿ واًمِمحر و، اًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

"، ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اعم١مّرخ حمٛمد سمـ أمحد ػمةــــــــــــدُم٦م اًمٕمِمــــــــظمذيمـــــــــــــر ص٤مطم٥م يمت٤مب "يمام وحل٩م 

 . اًمِم٤مـمري ُم١مًّمػ يمت٤مب "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"، وهمػمه ُمـ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مّٞمٛم٦م

 : آل سم٤مؿم٤مقمر

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ذم وادي دوقمـ  "طمقوم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : اًمِم٤مقمر

 . "اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم "ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ محػم ، شمًٙمـ سمالد اًمْم٤مًمع 

 : ؿم٤ٌمسم٦م

ر ذم طمرب وضمٝمٞمٜم٦م وقمتٞم٦ٌم ، ـــذيمىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ هند ، ذيمر اعمٖمػمي : وُمـ سمٓمقن ؿم٤ٌمسم٦م ُم٤ميُ 

أنف ُمـ ؿم٤ٌمسمف اضمتٛمٕم٧م  قمك رضمٌؾ دّ ٢موم ،ـ اًم٘مديؿ إذا طمي وىم٧م اعمقؾمؿــــــــــوم٤مٟمف يم٤من ذم اًمزُم

 طمرب وضمٝمٞمٜم٦م وقمتٞم٦ٌم .  قمٚمٞمف

 : آل سم٤مؿمٌٞم٦ٌم

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم 

 : سمٜمق ؿمجرة

 .اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ ة سمٓمـ ىمديؿ ُمـ سمٜمل ُمٕم٤موي٦م إيمرُملم ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤مؿمجػمة

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ٤من ُمـ سمٚمٕمُ ًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ ُمـ اًمٕمُ 
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 : آل سم٤مؿمجػمة

  ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "ُمـ اخلٜم٤مسمِم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن 

 : اًمِمح٤مريقن

 ذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف. "فمٗم٤مر"٦م ذم ُمـ ىم٤ٌمئؾ فمٗم٤مر اًم٘مديٛم٦م ، هل٤م سم٘مٞمّ 

 : اًمِمح٤مؿمح٦م

 ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل" .اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمٝمرة 

 : آل ؿمحٌؾ

واًمٜم٤مظمٌل )هٙمذا( اًمِم٤مـمري ذيمـــــــرهؿ اًمٌٙمري و ٦م،ٜمَ فم لسمٜمُمـ متٞمؿ آل ُمـ  حوْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل رَ 

 وؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان،٤مف اًمً٘مّ طمــــًـ٥م أىمــــقال  ،ةُمـ اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ إهّنؿ وىمٞمؾ  ذم شمقارخيٝمؿ،

خ٤مرم ، ٟم٤ٌمع ، اًمًٞمٚم٦م ، وُمـ ىمراهؿ : اعم ،ٌٞمد ذم وادي رظمٞم٦مد وسمٚمٕمُ ــــــــــيًٙمٜمقن سملم ىمٌٞمٚمتل هنو

يمام أورد ٤من ، آل قمجٞمّ ــــر، آل ظمرؿم٤من، آل طمًلم، آل ُم٤ًمقمدآل ُمٔمٗمّ  :ة، وهؿ، طمًقاًمزي٤مرة

ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م"، وذيمــــــــــــر إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ  اًمِم٤مُمؾاحلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب "

دار ٟم٘م٤مسم٦م ُمقفمٗمــل ه٤مؿمـــــــــؿ اًمٕمٚمقي ذم حم٤موــــــــــرة ىمّٞمٛم٦م ًمف قمـ "إىمٚمٞمؿ طميُمـــــــــقت" أل٘م٤مه٤م ذم 

م، وٟمِمـــــرهت٤م صحٞمٗم٦م "طميُمـــــــــقت" اًمٜم٤مـم٘م٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ?:9Aاحلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م قمـــــــ٤مم 

م، ويرأؾمٝم٤م اًمًّٞمد قمٞمدروس قمٛمر اعمِمٝمقر، ُم٤م يكم: 9A:8واًمّم٤مدرة ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م ُمٜمذ قم٤مم

ؿ صمالث ىم٤ٌمئؾ: متٞمؿ سمـ فمٜم٦َم، "..آل يمثػم يٜمتٝمل ٟمًٌٝمؿ إمم ىمْم٤مقم٦م، ويمــــــذا سمٜمق فمٜم٦َم أيْم٤ًم، وه

 .واعمٜمٝم٤مل سمـ فمٜم٦َم، وذطمٌٞمؾ سمـ فمٜم٦َم، وُيٕمرومــــقن اًمٞمقم سمــــــ آل متٞمؿ واعمٜم٤مهٞمؾ واًمِمح٤مسمٚم٦م..."

 : آل اًمِمحٗمل

هؿ : آل سم٤مُم٘مٌؾ ، آل سم٤مىمراو٦م ، آل سم٤ميمتٞمٗم٦م ، آل سم٤مطمقيّمؾ ، و ،حىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمٙم٤مسمرة ُمـ ٟمقّ 

 . يمام ذيمر "سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل" ذم يمت٤مسمف دي اًمٕمٙم٤مسمرةيًٙمٜمقن واوآل سم٤مرؿمٞمد ، آل سم٤مضمح٤مم . 
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 : سمٜمق ؿمخراة

 ذم يمت٤مسمف "اعمٗمّّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب...". ضمقاد قمكمذيمره٤م د.ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اعمٝمرة 

 : اًمنماذة

 ذم يمت٤مسمف .اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ ُمـ سمٜمل يمٚمٞم٥م ُمـ هند 

 : ٦مظَم نَمْ ًما

وىمٞمؾ أهّنؿ ُمـ أطمالف سمٜمل فمٜم٦َم وًمٞمس ُمـ وىمٞمؾ أهّنؿ ُمـ احلٛمقم،  ، ُمـ آل ضم٤مسمرىمٞمؾ  ىمٌٞمٚم٦م

 واعم٘محٗمل ذم "ُمٕمجٛمف". "شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدصٛمٞمٛمٝم٤م، ذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم "

 : آل سم٤مذف

ذم ؾمؿ هبذا اإلقمّدة  طميُمٞم٦م رـــــــــــؾمأهنؿ ُمـ اًمّمٞمٕمر ، وشمقضمد أُ ذم "ضمقاهره"  "٤منسم٤مطمٜمّ "ذيمر 

 .أم ٓ  ؿأدري أهل ُمٜمٝماًمقىم٧م احل٤مرض، وٓ 

 : اًمنمذمآل 

ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع هؿ : آل ُم٤ًموى ، آل قمٌدان ، آل اًمِمٛمٕمقـمل ، آل قمٌداعمٚمؽ ، آل 

 .ذم يمت٤مسمف "إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمثٌقت..." اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  .سمقـمٚمٕم٦م ، آل اًمدور

 : آل سم٤مؿمٕمٗملم

د ؾم٤ممل سم٤مؿمٕمٗملم اًم٘م٤مئؾ خم٤مـم٤ًٌم اًمًٞمّ اًمِمٕمٌل ، ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر دار ُمـ احل٤مُمديلم ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

  : لم اعمحْم٤مرطمً

 ـ ذم اعم٘م٤ملــــٚمٕماب يُ طمٙمٞمــ٧م ًمؽ ُمـ ىمٌؾ واًمٙمذّ 

سم٦م واًمٕمٞمـــــــ٤ملـــــــــــــــرين ُمـ أـهـــــــــــــــــد أنٙماًمًٞمّ   كم واًم٘مرا

 ُمـ دوقمـ اٟمٙمرين وُمـ ؾمٞم٤ٌمن درقمل واًمده٤مل

 ؽ اجل٤ٌملين٤م ىمًٞمؿ ذم ذأـرون وــــــ٘مــــــــــــزم ُم٤مل ذم قم
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 : آل ؿمٕمٞم٥م

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ، يًٙمٜمقن ىمري٤ًٌم ُمـ ريدة اجلقهٞملم ِم٤ميخاعمـمٌ٘م٦م ُمـ 

 : اًمِمٕمٞم٥م

 . ذيمرهؿ اًمٌٙمري اًمٕمريب، ؾمٛمٝم٤م ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اجلٜمقب٢مٕمرف سمىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع ، شمُ 

 : آل سم٤مؿم٘مػم

ص٤مطم٥م ٤مف اًمً٘مّ ذيمرهؿ إسمـ قمٌٞمداًمٚمف  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤مضمر شمًٙمـ طمقل همريب وادي يٌٕم٨م

  سمٚمدان طميُمقت".يمت٤مب "إدام اًم٘مقت ذم ذيمر 

 : سمٜمق ؿمٙم٤مُم٦م

 .اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ ٥م دوُم٦م اجلٜمدل ة ، ُمٜمٝم٤م أيمٞمدر ص٤مطمـىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤مؿمامخ

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "أهة شمًٙمـ ىمري٦م رطم٤مب ذم وادي دوقمـ ، وذم ىمقيرة اخلزب 

 : آل اًمِمامد

ذم  اداحلدّ  هؿرـــــــــوم واعمٙمال ، وذيم، شمًٙمـ اًم٤ًمطمؾ سملم سمرىمٌٞمٚم٦م ىمٞمؾ هؿ ُمـ اًمّزي ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

ؿ يم٤مٟمقا ذم ــ٤من أهنخ طمٌّ ؿمٛمقس ُمـ محػم ُمـ آل سم٤مسمحر ، ويٜم٘مؾ قمـ ُم١مرّ إ : يمت٤مسمف "اًمِم٤مُمؾ"

ؿ يًٙمٜمقن محح٤مر ذم ـــ، ويذيمر يمذًمؽ أهنشمٚمٝمؿ اًمٕمقاًمؼ٤موم٘م ،، ويم٤مٟم٧م هلؿ اًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م"يِمٌؿ"

 .، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت..." ديـوادي اعمحٛمّ 

 : أهؾ ؿمٛمٕمل

ًمؼ اًمًٗمغمىمٌٞم ذيمـــــــــــرهؿ  .، وهؿ : أهؾ طمًلم ، أهؾ ٟم٤مس سمـ قمكمٚم٦م ُمـ أهؾ ؾمٕمد ُمـ اًمٕمقا

 . ذم يمت٤مسمف " اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم أن٤ًمب وُم٤ميض اًمٕمقاًمؼ "  اجل٤مزع 
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 : آل ؿمٛمالن

 ذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري.ذم وادي قمٛمد ٜمقن يًٙمُمـ آل حمٛمد سمـ أمحد ُمـ اجلٕمدة ، 

 :آل ؿمٛمالن

ُمـ آل ُمًٕمقد ُمـ آل متٞمؿ ُمـ سمٜمل فمٜم٦َم، يًٙمٜمقن سمٚمدة "اًمًقيري" ضمٜمقب شمريؿ، ُمٜمٝمؿ 

 اًمٗم٘مٞمد اعمٝمٜمدس/ومٞمّمؾ قمثامن سمـ ؿمٛمالن اًمقزير اًم٤ًمسمؼ واعمّرؿمح اًمرئ٤مد اعمٕمروف.

 : آل سم٤مؿمٛمٞمؾ

 ............"....اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " "اًمٕمرؾمٛم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مؿمٛمٞمٚم٦م

ء  ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "شم٤مريخاعمِم٤ميخ ـمٌ٘م٦م ٤مد ُمـ ُمـ آل سم٤مقمٌّ   احليُمٞملم".اًمِمٕمرا

 : اًمِمٜم٤مومر

قمدد ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ هل : آل يمثػم ، اًمٕمقاُمر ، آل سم٤مضمري ، آل ضم٤مسمر ، طمٚمػ ٓمٚمؼ قمغم يُ  ؿٌ ـــــــــــــــــــؾمإ

آل ىم٤ٌمئؾ  ؿ طم٤مًمٞم٤مً ــؼ قمٚمٞمٝمــــــــــٓمٚميُ  اًمٗمخ٤مئذ  آل يمثػمو . "ؾمٞم١مون"يم٤مٟمقا قمامد اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م ذم 

سمـ حمٛمد، وآل  ؿ: آل سمدرــــــــوـه ُم١مؾّمس طمٚمػ اًمِمٜم٤مومر. حمٛمد سمـ ؿمٜمٗمر ًمـــــــــ ر ٟم٦ًٌمً اًمِمٜم٤موميمثػم 

 .سمـ حمٛمد ذي٦م سمـ حمٛمد، وآل وم٤موؾ سمـ حمٛمد، وآل قم٤مُمر سمـ حمٛمد، وآل ضم٤مسمر

 : آل سم٤مؿمٜمٗمر

 . ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت" ذم وادي دوقمـ "قمقرة"شمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : آل اًمِمٜمٔمقري

 ذم يمت٤مسمف.اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ ُمـ آل اجلٝمري ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم 

 : سمٞم٧م ؿمٜملم

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري اًمنمىمٞم٦م ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم ، شمًٙمـ اًمديس 
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 : آل سم٤مؿمٝم٤مب

 .ىمدياًم وطمديث٤ًم" اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم "ح ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقّ 

 : آل ؿمٞم٤ٌمن

اًمِم٤مقمـــــــر اعمٓمٌقع قمٌد اًم٘م٤مدر "إسمـ اًمِمٕمػمة" : ٝمؿُمٜم، فَمٜم٦َم لسمٜمُمـ متٞمؿ آل ُمـ آل ُمًٕمقد ُمـ 

 ."طم٘م٤مفإشم٤مريخ  ضمقاهر ذيمرهؿ سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب "، آل ُم٤ٌمرك سمـ قمٛمرُمـ 

 : آل سم٤مؿمٞم٤ٌمن

 . "ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةص٤مطم٥م "يمام ذيمر  "ًؿْ ىمَ "ذم  اًمٕمٚمقي٦م، ؾمٙمٜمقا  اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 : آل سم٤مؿمٞم٦ٌم

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ٤من ُمـ سمٚمٕمُ ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 : آل سم٤مؿمٞم٦ٌم

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ح ُمـ آل سم٤مرؿمٞمد ُمـ ٟمقّ 

 : آل سم٤مؿمٞمخ

  ه".ضمقاهرذيمرهؿ سم٤مطمٜم٤ّمن ذم " "ونهدّ "ة ، شمًٙمـ ىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدّ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل ؿمٞمخ٦م

 .اجل٤مزعذيمرهؿ زم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم وهؿ : أهؾ اخلي ، أهؾ اًمٓمػمي ُمـ آل سم٤ميم٤م

 : آل سم٤مؿمٙمٞمؾ

ُمـ ؾمّٙم٤من ُمديٜم٦م ؿم٤ٌمم سمقادي طميُمــــــقت وقمـــــــــدن وفمٗم٤مر، وـهؿ سمٞم٧م قمٚمؿ ومّه٦م وصالح، 

وهؿ سمٞم٧م ُمـ إنّمـ٤مر ُمـ وًمد ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إنّم٤مري إزدي، شمقّهــــــــؿ اًمٌٕمض سم٠مهّنؿ 

، ُمـ ىمريش أو ُمـ يمٜمّدة أو ُمـ محػم، ويمؾ هذه إىمقال ًمٞمس هل٤م ُمـ ُمًتٜمد ؾمــــــقى اًمتخٛملم

 واًمّمــقاب ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمثٌت٤ًم.......، هٙمذا ذيمرهؿ إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف "اًمّدر واًمٞم٤مىمقت...". 
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 )حرف الصاد(

 :آل اًمّم٤مذم

هؿ سمٜمق قمٛمر اًمّم٤مذم سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ و، اًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 . "ةظمدُم٦م اًمٕمِمػمذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ، ُمٜم٤مزهلؿ سمٛمديٜم٦م "ؾمٞم١مون"،٤مفقمٌداًمرمحـ اًمً٘مّ 

 : آل ص٤مًمح سمـ ؾم٤ممل

ٌٞمد ، هؿ : آل دًمٞمع ، آل حمٛمد سمـ ص٤مًمح، آل ؾم٤ممل ٤من ُمـ سمٚمٕمُ ُمـ آل سم٤مطمٞمّ  ورٛمْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل قمَ 

 ذم يمت٤مسمف.اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .سمـ قمكم، آل صٞمٜمٞم٦م ، آل ىم٤مهران ، آل ومٕمٗمع

 : سمٜمق ص٤ٌمح

 . ذم يمت٤مسمف "هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أن٤ًمب اًمٕمرب" اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند 

 : ٤مرةآل سم٤مصٌّ 

هؿ : آل سم٤مىمروان ، آل ور ، ـــــــــــــــــــسمتِمديد اًم٤ٌمء اًمث٤مٟمٞم٦م ، ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ٟمَقح ، شمًٙمـ وادي طمج

 ـــــــؿ "سم٤مظمّٞمؾ".يمـــــــــام ذيمــــــــــــــرـه. ٤مش ، آل سم٤مدسمٞم٤من ، آل سم٤مدسمٞمس ، آل سم٤مُم٤ًمـمر٤مس ، آل سم٤مرضّم سم٤موم٘مّ 

٤ٌّمرة سمحيُمـــــــــــقت يرضمٕمقن ذم اًمٜم٥ًم إمم  ىمٚم٧م : ورد ذم ظمٓمقط سمٕمض اعمِم٤ميخ أّن آل سم٤مص

 ىمٌٞمٚم٦م اًمّمؼمات ُمـ سمٜمل طمرام ُمـ هند ُمـ ىمْم٤مقم٦م ... واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب. 

 : آل سم٤مصؼميـ

ـ قمٌٞمد اهلل إسمىم٤مل  ،سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مصؼميـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤ممحٞمش ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل قمكم

ف ؿمخّمٞم٦م ُمٚمٗمت٦م ًمالٟمت٤ٌمه إذ ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠منّ ،  ...٤مف قمٜمف : يم٤من ضمٌاًل ُمـ ضم٤ٌمل اًمٕمٚمؿاًمً٘مّ 

ذيمــــــــــر  . طميُمقتسمالد وًمٚمٙمثػم ُمـ ُمٔم٤مهر اًمنمك ذم  ،يم٤من ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٚمجق اًمّمقذم اًم٤ًمئد

 ذًمؽ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ طميُمقت ".
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 : ٞمح٦ماًمّمٌّ 

ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة شمٕمٞمش قمغم ؾمٗمقح اجل٤ٌمل سملم حل٩م وسم٤مب اعمٜمدب ، هؿ ُمـ إص٤مسمح ُمـ سمٜمل 

هؿ خمالف أبلم ضمٜمقسم٤ًم ، واحلقاؿم٥م دّ ــــــــــــــــاحل٤مرث ذي أصٌح سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ محػم ، وحي

ــــــــــــــــرهؿ ذيم .ؿمامًٓ ، يِمتٖمٚمقن سم٤مًمزراقم٦م ، وهيتٛمقن سمؽمسمٞم٦م اجلامل ، وأيمؼم سمٚمداهنؿ ـمقر اًم٤ٌمطم٦م

٩م سم٤مًم٘مرب ُمـ أبلم ــــــــ: خمالف حل " ًمٞم٤مىمقت احلٛمقيُمٕمجؿ اًمٌٚمدان"ضم٤مء ذم ذم يمت٤مسمف. ٤مغ اًمدسمّ 

  .ُم٤مًمؽ سمـ أنساإلُم٤مم وًمف ؾمقاطمؾ وأيمثر ؾمٙم٤مٟمف ُمـ سمٜمل أصٌح رهط 

 : ْف دِ اًمَّم 

ة ، وىمٞمؾ ُمـ محػم، وُٟم٘مؾ قمـ ُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ سمٗمتح اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م ، ويمن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م ، ىمٌٞمٚم٦م 

ٜم٥ًم إًمٞمف ؿمٝم٤مل سمـ دقمٛمل سمـ زي٤مد سمـ طميُمقت ، ويُ هق اًمدارىمٓمٜمل ىمقًمف : اؾمؿ اًمّمدف 

ـ سم٤ميع اًمٜمٌل ـــــــّٛمــ، وهق ُمح٦ٌمدذم ًمف ُص ــــــــــؿ ضمٕمِمؿ سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمّمـُمٜمٝم ،مج٤مقم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء

ىم٤مل يمثػم ُمـ :"يمٚمٞمؾاإل"ء ذم وضم٤م ."اًمٚم٤ٌمبيمام ضم٤مء ذم "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حت٧م اًمِمجرة 

 ًّ دف( سمـ قمٛمرو سمـ ديًع سمـ اًم٥ًٌم سمـ ذطمٌٞمؾ ــــــ٤مسم٦م هؿ ُمـ محػم ُمـ وًمد ُم٤مًمؽ )اًمّماًمٜم

ر ذم ُمقوع آظمر أن ُمرشمع سمـ ــــــصٖمر ، وذيمسمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ ؾمدد سمـ محػم إ

، قت ُم٤ٌمقمدةــــــــُمرشمع وسملم طميُم ىمٕم٧م سملم، صمؿ ووُم٤مًمٙم٤مً  -ةوهق يمٜمدّ -د صمقرًا ـــــــــــــــُمٕم٤موي٦م أوًم

قا ـقت ، ومخرضمقا ُمٜمٝمزُملم طمتك دظمٚمقا ؿمٌقة ، وأىم٤مُمـــــــــواىمتتٚمقا ومقىمٕم٧م اًمدائرة قمغم طميُم

ًمف ، وشمزوّ إ "ؿـــــــــرـه"هب٤م وومٞمٝمؿ أظمتٝمؿ  ة ُمرشمع ، وُمٕمٝم٤م اسمٜمٝم٤م ُم٤مًمؽ صٖمػماً ومٜمِم٠م ذم أظمقا ج ُمرأ

٤م ، أي صمقر : إين ٕفمـ أظم٤مك ُم٤مًمٙم٤ًم ىمد صدف قمٜمّ سمٜمف ىم٤مل ُمرشمع إل ،ٟم٘مٓمع قمـ أبٞمفإ، ومٚمام ُمٜمٝمؿ

ًُ  َل ٤مَ ُمَ   . قتــطميُمقِمداد ، ويم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم دظمقل اًمّمدف ذم  اًمّمدف ُمـ يقُمئذٍ  لٛمّ ، وم

  ".يمٚمٞمؾاإليمام ضم٤مء ذم "ٟمتنمت ذم ٟمقاطمل طميُمقت ا، اهلٛمداين ًمٚمّمدف ىم٤ٌمئاًل يمثػمة وقمدّ 

اًمٙمثػم ُمـ  ، وأنّ قت احل٤مًمٞم٦مــــــــــدظمٚم٧م ذم ىم٤ٌمئؾ طميُمىمد دف أن سمٕمض سمٓمقن اًمّم وٓؿمّؽ 
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، وإن "دفــــاًمّم"قت شمٜمت٥ًم إمم ـــــة ذم أودي٦م دوقمـ وقمٛمد ، وؿمامل طميُمه اعمتحّي إ

ذم همرب  "ىمٌٞمٚم٦م اًمّمٞمٕمر"اعمٕمرووم٦م  "دفــاًمّمىم٤ٌمئؾ "، وُمـ سم٘م٤مي٤م يم٤من سمٕمْمٝمؿ ٓيٕمرف ذًمؽ

 . ُمـ ؾمٞم٤ٌمنطم٤مًمٞم٤ًم ذم ىمٌٞمٚم٦م اجلقهٞملم  ٕمدّ ٦م اطمتٗمٔم٧م سم٤مؾمٛمٝم٤م شمُ طميُمقت ، وهل٤م سم٘مٞمّ 

 : ةآل سم٤مّس 

  ".ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةذيمرهؿ ص٤مطم٥م "، ذم هٞمٜملم ودوقمـ واحلديدة اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 : ةآل سم٤مّس 

يًٙمٜمقن  ،، يم٤من ُمٜمٝمؿ ٟم٤مئ٥م اًمدوًم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م ذم دوقمـٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة ُمـ اخل٤مُمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىم

 "، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت". سمٚمدة "اًمرؿمٞمد

 :  (سم٤مساح آل سم٤مسيح )آل

 . ، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمراؿمدة ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل سم٤مصٗم٤مر

 . ، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمفذم وادي دوقمـ "ونهدّ "شمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : آل سمّمٗمر

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،حُمـ ٟمقّ  "احلٌٞمؾ"ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ 

 : آل سم٤مص٘مر

 . ، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمفؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمراؿمدة ُمـ 

 : آل سم٤مص٘مع

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،ُمـ اخل٤مُمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 :آل سم٤مص٤مدق 

 ٤من اعمًٗمٚم٦م ودوقمـ، وهؿ ُمـ ٟمًؾ مهدان، يمام ذيمر ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف.ُمـ ؾمٙمّ 
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 : اًمّم٘مٕم٤من

، آل قمقض سمـ ٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر ، وهؿ : آل ؾمٕمدون رو ُمـ آل حمٛمد سمٚمٚمّ ٛمْ ٞم٨م سمـ قمَ ُمـ آل اًمٚمّ 

 .ذم يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت"اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ حمٛمد ، آل سمٕمران ، آل رسمٞمع 

 : آل سم٤مصٚمٞم٥م

ؿ : ــــــــــوـه ،اعمِم٤مضمرة ؿ ُمـأهّن  رَ ــــــــــيمِ د ، يًٙمٜمقن أقم٤مزم هذا اًمقادي ، ذُ ـــــــٛمــُمـ ىم٤ٌمئـــــــــــؾ وادي قم

 .ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ان ، آل اًمٜم٘مٞم٥م ، آل سم٤مُمقيمرة ، آل سم٤مُمًدوس آل سم٤مقمرّ 

 : ؿآل سم٤مَص 

ؿ احلّمقن ومٞمٝم٤م آل سم٤مَص ... احلّداد": ؿم٤مُمؾ"، ضم٤مء ذم "ؿطمّمـ سم٤مَص "، شمًٙمـ حىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقّ 

 .، وسخيٝمؿ ًمٚمٛمِم٤مضمر سمٗمتح اًمّم٤مد ُمـ ٟمَقح

 : آل سم٤مصٝمل

  ".طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ذيمر ص٤مطم٥م "ؿ ُمـ اًمّمدف ىمٞمؾ أهّن طميُمٞم٦م أهة 

 : اًمّمٞمٕمر

ؿ سمٜمق اًمّمٞمٕمر سمـ أؿمٛمقس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ـــــــىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م ذم طميُمقت ، ـه

 آل قمكم : ؿ ىمًامن يمٌػمانــــــوـه " ًمٚمٝمٛمـــــداين. يمٚمٞمؾاإليمام ضمـــــــــــ٤مء ذم "طمريؿ سمـ ُم٤مًمؽ اًمّمدذم 

ؿ آل حمٛمد إمم ــــــــويٜم٘مً ،ؿآل قمكم إمم اًمٙم٤ًمًملم وآل ُمًٚمّ ؿ ــــــــ، ويٜم٘مًوآل حمٛمد سمٚمّٚمٞم٨مٞم٨م سمٚمٚمّ 

ث دّ ــــــــوحت ، سمح٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب "اًمٌالدي". ورٛمْ اهلجٛم٦م ، آل ظمِمٞمٛم٦م ، آل اًمٚمٞم٨م سمـ قمَ 

وىمٌٞمٚم٦م اًمّمٞمٕمر هذه ..."رُم٤مل اًمٕمرب" وم٘م٤مل :  ف٤مًم٦م اًمؼميٓم٤مين ذم يمت٤مسماًمرطّم  "وًمٗمريد صمٞمًٞمٖمر"

، ويم٤مٟم٧م ىم٤ٌمئؾ ضمٜمقب اجلزيرة يمٚمٝم٤م خت٤مومٝم٤م ل ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ىمقي٦مــــٕمرف سمذئ٤مب اًمّمحراء، وـهشمُ 

مم إقل ــ أوريب ُمـ اًمقصومل يتٛمٙمّ ...ِمك سم٠مؾمٝم٤م ٕهن٤م شمٜمٝمٌٝم٤م دون ؿمٗم٘م٦م، وشمًٓمق قمٚمٞمٝم٤م،وخت

٤مم ــــ، وأنجراُمس اًمذي ىم9A;9صٓم٤مد اًمققمقل ذم سمالدهؿ قم٤مم إسمقؾمٙم٤مف اًمذي  رسمققمٝم٤م إّٓ 
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ـ ىم٤ٌمئؾ اًمّمٞمٕمر ؿمامل همرسمحيُمقت ـــــشمًٙم .>;9Aظم٤مـمٗم٦م ٕـمراف أراوٞمٝمؿ ؾمٜم٦م  سمزي٤مرة

وُمـ  ،قتـــــــد وطميُمـــــــرب وهنـــوُمـ اجلٜمقب اًمٙم ،د أروٝمؿ ُمـ اًمِمامل اًمرسمع اخل٤مزمــــــــــــوحي

د اًمٗم٤مصؾ سملم دهؿ ـــٌٞمدة . واحل، وُمـ اًمٖمرب سمالد دهؿ وي٤مم وقمَ اًمِمٜم٤مومراًمنمق اًمٕمقاُمر ُمـ 

ٌٞمدة د اًمٗم٤مصؾ سملم قمَ ـــــــــــواحل ،قمٙمؿ ، واًمٜمٕمٞمج٤من واًمرسمع اخل٤مزم ر ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمرب :ـــــــــــواًمّمٞمٕم

د وطميُمقت ــد اًمٗم٤مصؾ سملم اًمّمٞمٕمر وهنــــــــواًمّمٞمٕمر ُمـ اجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ضمٌؾ همقيرسم٤من. واحل

رق اًمرُم٤مد ــــــرب قمـد اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝمؿ واًمٙمــــــــــــــــواحل ،ُمـ اجلٝم٦م اجلٜمقسمٞم٦م شمريؿ واًمٌدوع واًمنميح

 َف رِ ـــــــقمُ ". اًمٌٍماوييمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "احلامر وذريع اًمٙمٚم٥م ووادي صٜم٤مد وقمٙم٤ٌمن  وقمرق

 : اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم "اعمًَٞم٥م سمـ قمٚمس"ر ــوم٘مد ذيم، سمؾ ىمدياًم وطمديث٤ًم د ُمـ اإلاًمّمٞمٕمر سمٜمقع ضمٞمّ 

 وىمد أ ٜم٤مؾمك اهلؿ قمٜمد اطمتْم٤مره سمٜم٤مٍج قمٚمٞمف اًمّمٞمٕمري٦م ُمٙمدم                         

 : ريــــــــــأواؾمط اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلج "قمٌداًمٚمف سمـ ؾمٌٞمؾ اًمٜمجدي"ر اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌل ـــــــوذيم

 ي٤مرايم٥ٍم ُمـ قمٜمدٟم٤م صٞمٕمري٤مت ُمـ ؾم٤مس قمػماٍت قمراٍب شمالد                         

سمدو اًمرسمع اخل٤مزم وإسمٚمٝمؿ  ،امم اًمّمٞمٕمر ٕمري٤مت ٟم٦ًٌمً ٞمص :ضم٤مُمع اًمديقان "ظم٤مًمد اًمٗمرج"ؼ وقمٚمّ 

  .ُمِمٝمقرة سم٤مجلقدة

: ورد ذم يمت٤مب "اًمٌٜم٤من اعمِمػم" ًم٤ٌميمثػم : ...إّن اجلد إول ًم٘مٌٞمٚم٦م اًمّمٞمٕمر " اعم٘مداد سمـ  ىمٚم٧م

 إؾمقد" ُمـ هبراء ُمـ ىمْم٤مقم٦م، وًمٚمٛمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ..........، وَمْٚمُٞمٜمَْٔمْر اًمٙمت٤مب اعمذيمقر.

 : آل صّده )ؾمـــّده(

د اًمٜم٤مىمص سمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمٓمـ ُمـ سمٜمل أُمّٞم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ ىمريش اًمٙمٜم٤مٟمٞم٦م، ُمـ وًمــــــــد يزي

سمـ ُمـــــــروان سمـ احلـــٙمـــــــؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمّٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمــــــــس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىمّمـــل سمـ 

يمالب، ويرضمع ٟمًٌٝمؿ إمم أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ صّده )ؾمــــّده( سمـ محٞمدان، وأقم٘م٤مسمف ذم اجلقل 

 دوقمـــــــ إيًـــــر، ذيمرهؿ ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف.   وطمريْمف وحلــــــروم، صمؿ حتّقًمقاإمم وادي
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 )حرف الضاد(

 : فٜمَ سمٜمق ِو 

ذيؿ : سمـ ؾمٕمد هُ  فٜمَ وًمد ِو ":  إندًمـــــًــــل زمــــــــسمـ طمإر ــــــــــــذيمسمٙمن اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمٜمقن ، 

قمٜمد ذيمــــــر "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت" .  ......"ٝم٤ميمٚمّ  سمٓمقن، متٞمؿ، همٜمؿ، ىمٓمٞمٕم٦م، قمقد

 طمديثف قمـ "سمٜمل ِوٜمَف"، وسمٕمد أن ٟم٘مؾ يمالم "إسمـ طمـــــــــزم إندًمز" اعمذيمــــــــقر أقماله، ىم٤مئاًل : 

  ف".ٜمَ ، وأمهٝمؿ آل متٞمؿ سمـ ِو ٟمت٘مؾ سمٕمض ىم٤ٌمئٚمٝم٤م إمم طميُمقتإوىمد .."...................

يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت" ُمردود قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م، إّن يمالم "سم٤مظمّٞمؾ" ذم :ىمٚم٧م

ٟٔمف مل يًتٜمد ذم ىمقًمف ـهـــــــــــــذا إمم ُمّمدر شم٤مرخيل ُمقصمقق، وإٟمام إؾمتٜمت٩م إُمر ُمـ ظمالل شمِم٤مسمف 

إؾمامء وم٘مط، طمٞم٨م مل شمذيمــــــــــــــــــر اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م أي هجرة أو إٟمت٘م٤مل ًم٘م٤ٌمئؾ سمٜمل ِوٜمَف ؾمٕمد 

ذيؿ إمم طميُمقت، إٟماّم اًمذيـ ؾمٙمٜمقا ُمع ىم٤ٌمئؾ هنـــد ذق ٟمجــران هؿ سمٜمل ِوٜمَف ُمـ قُمذرة هُ 

يمام ذيمـــــــر اهلــٛمــــــداين وهمػمه، يمام أّن ُمٜم٤مزل سمٜمل ِوٜمَف ُمـ ؾمٕمد ُهذيؿ ذم ؿمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، 

ـقت ذم سمالد وًمٞم٧ًم ُمٜم٤مزهل٤م ؿمامل همرب طميُمــــــــقت ىمرب ٟمجران، وًمٞم٧ًم ذق طميُمـــــ

ُمً٘مط وفمٗم٤مر، يمام ّسطم٧م سمذًمؽ اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م، وىمد ذيمر اًمًٚمٓم٤من إذف اًمرؾمقزم 

ـه ذم يمت٤مسمف "ـمروم٦م إصح٤مب" شمٗمّمٞمؾ ٟم٥ًم سمٜمل فمٜم٦َم ُمِم٤ميخ طميُمــقت <A<اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

ئٝم٤م، وذيمر ؿمٞمقظمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ ًمف..ومٚمػُماضمع، وُمـ "سمٜمل فمٜم٦َم" ه١مٓء شمٜمت٥ًم ىمٌٞمٚم٦م  أي أُمرا

سمحيُمـــــــــقت واعمــٝمـــجـــــــــــر، وىمد أوردٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ٟمًٌٝمؿ اًمّمحٞمح وسمٓمقهنؿ وٟمتٗم٤ًم ُمـ  آل متٞمؿ

شم٤مرخيٝمؿ ذم طمرف اًمت٤مء ومٚمػُماضمـــــــع، يمام أنّف مل ُيٕمـــــــرْف ُمـ ؾمٞم٤مق اًمت٤مريخ أّن ذرّي٦م متٞمؿ سمـ ِوٜمَف 

ن ذم سمالد طميُمقت، وؿ ُمقضمقدـ آل متٞمؿ، وأهّن ــسمـ ؾمٕمد ُهذيؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م، أهّنؿ ُيٕمرومقن سمـــــ

وأهّنــــــؿ إٟمت٘مٚمقا إًمٞمٝم٤م ُمـ ُمقاـمٜمٝمؿ إصٚمٞم٦م سمِمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م. وًمٚمحدي٨م سم٘مّٞم٦م ذم طمرف 

 .ُمـ ومقق أظمره٤م شم٤مء ُمثٜم٤ّمةوسمٗمتح اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمٜمقن  "فَمٜم٦َم"اًمٔم٤مء ، قمٜمد ذيمر 
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ذيمـــــــــــر إسمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم "ٟم٥ًم ُمـــــٕمـــــــد واًمٞمٛمـــــــــــــ اًمٙمٌػم" ُمــــــ٤م ي٠ميت: 

 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

: 

  

 

 

 

  

ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت" ُمـــــــــــ٤م يٚمـــل : طملؾ اًمٜمقّ سم٤مظمٞمّ حمٛمد قمكم سم٤مسمٓملم ؾمت٤مذ إ ذيمر
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 ورد ذم "ُمــٕمـــجـــؿ اًمٌٚمدان" ًمــٞم٤مىمقت احلٛمــــقي :

أيْم٤ًم : ورد ( إلسمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل وذم ) ٟم٥ًم ُمٕمد واًمٞمٛمـ اًمٙمٌػم

 

 

 

 

يّتْمـــــــــح مم٤م ؾمٌؼ أقماله، وُمـ ؾمٞم٤مق اًمت٤مريخ أيْم٤ًم، أّن ِوٜمَف ؾمٕمد ُهذيؿ ُمٜم٤مزهلؿ يم٤مٟم٧م ؿمامل 

ـْ ُمٜم٤مزهلؿ ىمرب ٟمجـــــــران، يمام أنّف مل شمِمتٝمر ذرّي٦م متٞمؿ ِوٜمَف ؾمٕمد ُهذيؿ  اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ومل شمٙم

اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م، إّٟمام اًمذيـ سم٢مؾمؿ "آل متــــــــــــٞمؿ"، يمام أهّنؿ مل هي٤مضمروا إمم طميُمقت سمح٥ًم 

ذيمـروا ُمع ىم٤ٌمئؾ هنـــــد ىمرب ٟمجــران، ـهــؿ سمٜمل ِوٜمَف ُمـ قمذرة سمـ ؾمٕمد ُهذيؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م، يمام 

يرضمـــع إمم ضمــــّدهؿ متٞمؿ سمـ َرْوح سمـ فمٜم٦َم  –يمام ُمــــــّر آٟمٗم٤مً –أّن ٟمًـــ٥م ىمٌٞمٚم٦م آل متٞمؿ سمحيُمقت 

شمر واًمِمٝمرة واإلؾمتٗم٤مو٦م، سمـ طمـــــــــرام سمـ هنـــــــد سمـ ىم ْم٤مقم٦م، ـهـــذا ـهــــــق ٟمًٌٝمؿ اًمّمحٞمح سم٤مًمتقا

وأيّمـــــــدشمف أن اًمٗمحقص٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمحٛمض اًمٜمقوي اًمقراصمل، وًمٞمس هلـــــؿ ٟمًــــــ٥ٌم همػمه يمام 

إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف اعمخٓمقط ؾم٤ممل ــر ــــــــشمّقـهـــــؿ اًمٌٕمض سمدون وضمف طمؼ أو أث٤مرٍة ُمـ قمٚمؿ. ذيم

"...وىمـــــد َوِهــــَؿ  ٟم٥ًم آل متٞمؿ أثٜم٤مء طمديثف قمـ ٟمًــ٥م آل ٟمٌٝم٤من سم٘مقًمف:ّدر واًمٞم٤مىمقت..." "اًم

ُمـ ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل متٞمؿ، وسمٜمق متٞمؿ  –ؾمّٙم٤من دُّمـــــــــقن ذق شمريؿ  -أهؾ اًمٕمٚمؿ وىم٤مًمقا سم٠مّن آل ٟمٌٝم٤من 

اًمًالح ُمع آل متٞمؿ  ه١مٓء ىم٤ٌمئؾ ُمـ سمٜمل فمٜم٦َم سمـ هنـــــد سمـ ىمْم٤مقم٦م، ومٚمام رأوا سمٜمل ٟمٌٝم٤من محٚمقا 

ذم طمٚمٗمٝمؿ ُمٕمٝمؿ ومٔمٜمّقا سم٠مهّنؿ ُمٜمٝمؿ، وآل متٞمؿ سمحيُمقت ىم٤ٌمئؾ ُمـ ىمْم٤مقم٦م ُمـ وًمد ؿم٘مرة 

ْؿ ....................." ًَ   . أ.ـه سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلرث سمـ متٞمؿ، ُم٤ًميمٜمٝمؿ طمقازم شمريؿ إمم ىَم
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 )حرف الطاء( 

 : آل سمـ ـمٌـ

 ."طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ىمٞمؾ هؿ ُمـ اًمّمدف طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مـمرذم

 ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "شمًٙمـ اًم٘مقيرة ، وسمٕمْمٝمؿ ذم سمْم٦م ، وطمقوم٦م طميُمٞم٦م هة أ

 : سمٞم٧م ـمرُمقم

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم 

 : آل اًمٓمٗمل

ذم  اًمٌٓم٤مـملذيمرهؿ  .، آل سمـ ص٤مدقُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع، وهؿ:آل قمٗمٞمػ، آل اًمزهمٚمدي

 .٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمثٌقت ُمـ شم٤مريخ ي٤مومع سمحيُمقت"يمت٤مسمف "إصم

 : سمٜمق اًمٓمٛمح

 .اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ ة ، هؿ سمٜمق اًمٓمٛمح سمـ ؾمٚمٛمف ُمـ اخلرب سمـ ُمٜمّمقر سمٓمـ ىمديؿ ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سمـ ـمٜم٤َمف

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "عمٜم٤مهٞمؾ ىمٌٞمٚم٦م اومخٞمذة ُمـ آل يمزيؿ ُمـ 

 : آل سم٤مـمقق

  ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ٌٞمد سمٚمٕمُ  ، يًٙمٜمقن "اهلجػمة" ذم ؾمقطٕمٛمقدياًمُمـ آل 

 : آل سم٤مـمقيؾ

 . "يًٙمٜمقن "اًمدووم٦مو ذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري، ،ُمـ آل سم٤مٟمخر ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل سم٤مـمقيؾ

  ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب " "صٌٞمخ"، شمًٙمـ ٕمٛمقدياًمآل اعمِم٤ميخ ُمـ 
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 )حرف الظاء( 

 : آل اًمٔمٌل

هرهرة،  آل اًمِمٞمخ قمكمذم طميُمقت، وهؿ: هلؿ ٟمٗمقذ يمٌػميم٤من ي٤مومع، ىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ 

ئل،  ، آل احليُملاًمنمذم، آل اًمٓمٗمل، آل اًمًٞمٞمكم، آل اًمٕمٞمدي، آل اًمّمالطمل، آل آل اًمنا

 ذم يمت٤مسمف.اًمٌٓم٤مـمل . ذيمرهؿ قمٌد اخل٤مًمؼ ، آل اعمٗمٚمحل آل اًمٌٙمري، آل داؤد، آل اًمٗمردي

 : آل سم٤مفمٗم٤مري

 ."، ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿ ِم٤مُمؾاًمذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م " "اًمدووم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : اًمٔمٚمٗم٤من

 ذم يمت٤مسمف.  ياًمٌالدذيمرهؿ قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م  اًمٙمن،  ُمـ آل يمٚمٞم٥م ُمـ هند

 : ٦مسمٜمل فَمٜمَ 

سمٗمتح اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمٜمقن أظمـــــــــره٤م شم٤مء ُمثٜم٤ّمة، طم٥ًم ًمٖم٦م ىمْم٤مقم٦م يمام ذيمــــــــــــــر  "فَمٜم٦َم"

ذًمؽ قمٚمقي سمـ ـم٤مهر احلــــــّداد. وذيمــــــــــــر إسمـ إثػم ذم يمت٤مسمف "اًمٚم٤ٌمب ذم هتذي٥م إن٤ًمب" ذم 

سم٤مب اًمٔم٤مء واًمٜمــــقن : ) 

رقم٤مي٤م اًمدوًم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م،  -٦م قمـ سمٜمل فمٜمَ  ذم شم٤مرخيف "اًمِم٤مـمري" ذيمروي

د ـقت، وُمـ اعمٕمت٘مـــــــــــقدة سمحيُمـــــــ٦م ُمـ اًمٕمّم٥م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اعمقضمىم٤مئاًل:"قمّم٦ٌم سمٜمل فمٜمَ 

ًُ  ٤م ٟمزطم٧مأهّن  ة ـــــــأصاًل ُمـ ضم٤ٌمل اًم دم ىمٌٞمٚم٦م ــــــــ، وأّن أىمُمً٘مط وفمٗم٤مرسمالد  قمؼم ذق ٟمجرانرا

ِدْم )اجلزء ـــــذه اًم٘مٌٞمٚم٦م ؾمٙمٜم٧م ذم وادي ُمًٞمٚم٦م قِمــــــؿ آل متٞمؿ، وـهـــــــذه اًمٕمّم٦ٌم ـهــــــٟمِم٠مت ُمـ ـه
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قن ــــضمٜمقسم٤ًم ُمرورًا سمدُمّ الل ــــــرف وسم٤مقمـــٖمـــاًم يتسملم سمٚمد ،إؾمٗمؾ ُمـ وادي طميُمقت اًمِمٝمػم(

٦م اًم٘مٌٞمٚم٦م سم٤مًمقراصم٦م إلسمـ يامين ــــقت ذم اًمِمامل، ورئ٤مؾمـــــٜم٤م وسمرـهــــدة ؾمــــــقم طمتك سمٚمــــــؿ واًمًــــوىمً

٤مم ـــ٦م، وومٞمام يكم أدٟم٤مه أىم٦ًم أيْم٤ًم قمغم ـم٤مئٚم٦م سمٜمل فمٜمَ ــــــؿ، وًمف اًمزقم٤مُمــــــــ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ىمًـــــاًمذي ي٘مٓم

٦م احليُمٞم٦م:هذه اًمٕمّم٦ٌم اًم٘مٌٚمٞم

 ح.وْ رَ آل آل متٞمؿ : وشمٗمّرع ُمٜمٝمؿ اعمٕم٤مرة و  (9

ًِ اًمدروع، ٤من : وشمٗمّرع ُمٜمٝمؿ اعمٜم٤مهٞمؾ،ٞمٗمؾم لآ (:  اًمٌقاىمل، صمٕملم.آل سمقـمل قمٛمر،، امحاًم

ر شمــ٤مم، وأظمــذ أومرادهــ٤م هيــ٤مضمرون سمٙمثــرة إمم ؾمــقاطمؾ ذق  - آل متــٞمؿ أن اؾمــت٘مروا اؾمــت٘مرا

يمٌـــػم ُمــٜمٝمؿ ذم ؾمــ٤مطمؾ طميـــُمقت  أومري٘مٞمــ٤م ُمثــؾ مم٤ٌمؾمــ٤م وزٟمجٌـــ٤مر ودار اًمًــالم، ويًــٙمـ قمــدد

ر وُمـ٤م شمالهـ٤م سمـلم سمٛمديٜمتل اًمديس اًمنمىمٞم٦م واحل٤مُمل، طمٞم٨م ٟمزطمـقا إًمٞمٝمـ٤م أيـ٤مم طمـرب طمّمــ اًمُٕمـ

م. وشمتــ٠ملػ اًم٘مٌٞمٚمــ٦م ُمـــ اًمٗمخ٤مئــذ اًمت٤مًمٞمــ٦م : سمـــ يــامين، سمـــ ىمٗمٚمــ٦م، 9A:8آل متــٞمؿ واعمٜم٤مهٞمــؾ ذم قمــ٤مم 

ـــ سمــــ قمـــثامن، سمــــ قمٌـــد اًمِمـــٞمخ، سمــــ ؾمـــٕمٞمد، سمــــ ضمٕمٗمـــر، سمــــ ؾمـــٚمٛم٦م، سمــــ ؿمـــٛمالن، سمــــ ًِ د، سمــــ ٕمْ اًم

ُمرؾمـــ٤مف، سمــــ قمٞمًـــك، سمــــ ىمرُمـــقص، سمٚمٝمٜمـــدي، سمــــ ؿمـــٞم٤ٌمن، سمــــ حمٛمـــد، سمٚمٝمـــٞم٩م، سمٚم٘مّمـــػم، سمــــ 

د هـذه اًم٘مٌٞمٚمـ٦م ُمــ اعمًـّٚمحلم ُمـ٤م سمـلم  قمٌقدة، سمــ يمـقب، سمــ دطمٜمـ٤من، وهمـػمهؿ. ويٌٚمـغ قمـدد أومـرا

 اًمًتامئ٦م واًمثامٟمامئ٦م ؿمخص.

وهـــل ىمٌٞمٚمـــ٦م آل ، ويمـــ٤مٟمقا يٕمٞمِمـــقن ذم إصـــؾ سمـــلم اًم٘مٌٞمٚمـــ٦م اًمتـــل اٟمحـــدروا ُمٜمٝمـــ٤م 9اعمٕمـــ٤مرة -

ٕمـرف سمٛمًـجد اعمٕمـ٤مرة، وُمٜمـذ ؾمـٜملم رطمـؾ اعمٕمـ٤مرة إمم متٞمؿ سمقادي اعمًٞمٚم٦م، وأن ومٞمٝم٤م ُمًجد يُ 

ىمٕمـ٦م سمـلم  اًمٜمجد اًمذي اؾمت٘مروا ومٞمف طمٞم٨م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٞمقم اؾمؿ ريدة اعمٕم٤مرة، وهل اعمٜمٓم٘م٦م اًمقا
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، ريـــدة اجلــــقهٞملم )ؾمــــٞم٤ٌمن( واحلٛمــــقم، ويٛمٚمــــؽ اًمٙمثــــػم ُمــــٜمٝمؿ ٟمخــــاًل ذم ُمٜمٓم٘مــــ٦م همٞمــــؾ سمـــــ يٛمــــلم

واعمٕم٤مرة وهؿ أن أيمثر اطمتٙم٤ميم٤ًم سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمــ هـذه اًمٕمّمـ٦ٌم، واًمتـل اٟمحـدروا 

ُمٜمٝم٤م أصاًل، وأدٟم٤مه اًمٗمخ٤مئذ اًمرئٞمًٞم٦م ومٞمٝم٤م وهـل: سمٞمـ٧م ؿمـٛمٞمؿ، سمــ سمًـقط، سم٤مطمًـلم، سمــ هنٞمـد، 

سمــــ واهـــ٥م، سم٤مقم٘مٌـــ٤من، سمــــ ديٌـــ٤من، سمــــ طمتـــٞمش، سمــــ ضمـــراح، سمٚمحٞمـــؼ، سمــــ حلـــقل، سمــــ شم٤مسمـــ٧م، سمــــ 

 )أصــح٤مب مجــ٤مل( ريس، سمـــ اًمٗمــرخ، وهمــػمهؿ. وقمــغم اًمٕمٛمــقم ومــ٠من اعمٕمــ٤مرة مّجــ٤مًملميٕمّٛمــر، سمـــ شمــ

ُمقت اًمـــــداظمؾ)شمريؿ وؾمـــــٞمئقن( واًم٤ًمطمؾ)اًمِمـــــحر واعمٙمـــــال(، ويٌٚمـــــغ خيتٚمٗمـــــقن ُمـــــ٤مسملم طميـــــ

  .أو أيمثر قمددهؿ قمغم وضمف اًمت٘مري٥م ؾمتامئ٦م ؿمخص

ح، وشمًــــٙمـ هــــذه اًم٘مٌٞمٚمــــ٦م ذم اًمٜمّمــــػ إؾمــــٗمؾ ُمـــــ وادي رظمٞمــــ٦م ىمــــرب ىمٕمقوــــ٦م آل وْ رَ  -

د وهند، ومٌٕمدوا سمذًمؽ قمـ اًمٕمّم٦ٌم اًمتل اٟمحـدروا ُمٜمٝمـ٤م، وذًمـؽ ىمٌـؾ أن يرطمـؾ اعمٕمـ٤مريقن سمٚمٕمٌٞم

إمم طمٞم٨م هؿ أن، وهؿ ذم اًمقاىمع ىمٌٞمٚم٦م اؾمت٘مر أومراده٤م ُمع ىمٚمٞمؾ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمِمٌف رطّمؾ اًمتل 

شمٕمٞمش ذم صحراء طميُمقت، وأىم٤ًمُمٝم٤م يمـام يـكم : آل سمــ طمٞمـدرة، واًمِمـح٤مسمٚم٦م، ويتٗمـرع ُمـٜمٝمؿ 

آل ُمٔمٗمـــر، آل ظمرؿمـــ٤من، وهمـــػمهؿ. وىمـــد هـــ٤مضمر ُمـــٜمٝمؿ إمم ضمـــ٤موة سمجٜمـــقب  آل همـــ٤مٟمؿ، آل ىمّمـــػم،

ذق آؾمـــٞم٤م، ومم٤ٌمؾمـــ٤م سمنمـــق أومري٘مٞمـــ٤م، واهلٜمـــد طمٞمـــ٨م اًمتحـــؼ قمـــدد ٓ يًـــتٝم٤من سمـــف ُمـــٜمٝمؿ سمـــ٤مجلٞمش 

ر ىمـقهتؿ اعمًـّٚمح٦م ذم اعمٜمٓم٘مـ٦م ُمـ٤م اًمٖمػم ٟمٔم٤مُمل سم٢مُم٤مرة طمٞمدر أب٤مد اًمـديمـ اإلؾمـالُمٞم٦م ؾمـ٤مسم٘م٤ًم، وشم٘مـدّ 

 سملم اخلٛمًلم واًمًٌٕملم قمغم إرضمح.

اعمٜم٤مهٞمــؾ، وىمٌٞمٚمــ٦م اعمٜم٤مهٞمــؾ هــل إطمــدى اًم٘م٤ٌمئــؾ إيمثــر اٟمتِمــ٤مرًا، وشم٘مٓمـــ ُمٜمٓم٘مــ٦م متتــد ُمــ٤م  -

ء اًمِمــامًمٞم٦م )ُمٜمٓم٘مــ٦م صمٛمــقد( واًمًــ٤مطمؾ )اعمٜمٓم٘مــ٦م اًمنمــىمٞم٦م سمــلم اعمّمــٞمٜمٕم٦م وريــدة سمـــ  سمــلم اًمّمــحرا

قمٌد اًمقدود(، ويت٠ملػ ُمٜمٝمؿ اًمٌدو ؿمٌف اًمرطّمـؾ وهـ١مٓء ذم اهلْمـ٤مب واجلٌـ٤مل، واًمٌـدو اًمرطّمـؾ 

ء، ويِمـــتٛمؾ اًمـــٌٕمض ُمـــٜمٝمؿ قمـــغم يمٚمتـــ٤م احلـــ٤مًمتلم، وهـــذه اًم٘م٤ٌمئـــؾ اًمتـــل شمٕمـــٞمش ذم وهـــؿ سم٤مًمّمـــحرا 

ء هــل ُمـــ سم٘م٤ميــ٤م اًمٌــدو اًمرطّمــؾ اًمتــل ٓ شمــزال شمٕمــٞمش ذم حمٛمٞمــ٦م قمــدن اًمنمــىمٞم٦م، ومل شمتخــذ  اًمّمــحرا
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ً أو ٟمخٞماًل أو أرايض قم٘م٤مري٦م، وشمت٠ملػ ُمـ إىم٤ًمم اًمرئٞمًٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م : سمٞم٧م يمزيؿ وشمٗمرع  هل٤م ُم٘مّرا

احلامدي وسمٞم٧م سمريمـ٤مت وسمٞمـ٧م اًمٌٓمـلم وسمٞمـ٧م ًمِمـدق وسمٞمـ٧م محٞمـد وسمٞمـ٧م  ُمٜمٝمؿ سمٞم٧م هم٤مٟمؿ وسمٞم٧م

ّــ٤مم وسمٞمــ٧م سمتــلم وسمٞمــ٧م  مج٤مًمــ٦م، أُمــ٤م سمٞمــ٧م اعمٕمِمــٜمل ومتٗمــرع ُمــٜمٝمؿ سمٞمــ٧م اًمٌــقاىمل وسمٞمــ٧م ىمريــر وسمٞمــ٧م مت

قمِمــ٤مين وسمٞمــ٧م اًم٘مراٟمّمــ٦م وسمٞمــ٧م طمِمــحقش وسمٞمــ٧م ؾمــ٤معملم وسمٞمــ٧م اًمٌ٘مّٞمــ٦م وسمٞمــ٧م اًمرهــقة وسمٞمــ٧م 

ة سمؽمسمٞم٦م اجلامل اجلّٞمدة وإهمٜم٤مم، ُم٤م قمـدا ُمًّٚمؿ وسمٞم٧م قمقيْم٤من. وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقر

أوئلـــــؽ اًمـــــذيـ ذم اًمًـــــ٤مطمؾ اعمًـــــّٛمقن سمّمـــــٞم٤مدي اًمًـــــٛمؽ، وقمـــــدد ُمـــــٜمٝمؿ اٟمْمـــــؿ إمم اًم٘مـــــقات 

اعمًــٚمح٦م)ضمٞمش اًم٤ٌمديــ٦م احليــُمل(، ورطمــؾ ُمٕمٔمٛمٝمــؿ إمم ُمٜمــ٤مـمؼ اخلٚمــٞم٩م واجلزيــرة اًمٕمرسمٞمــ٦م، 

ً سمتٌٕمٞمــــتٝمؿ ًمٚمٛمٛمٚمٙمــــ٦م اًمٕمرسمٞمــــ٦م اًمًــــٕمقدي٦م، وي٘مــــّدر قمــــددهؿ اإل مجــــ٤مزم ُمــــ٤م سمــــلم وأقمؽمومــــقا ُمــــ١مظمرا

 اًمثامٟمامئ٦م وإًمػ ؿمخص شم٘مري٤ًٌم.

ــ - ًِ امطمٞملم، وهــ١مٓء أىمــرب إمم اعمٜم٤مهٞمــؾ ُمـــ طمٞمــ٨م اًمٕمالىمــ٦م آضمتامقمٞمــ٦م، وذًمــؽ سمحٙمــؿ اًم

ُمٕمٞمِمــتٝمؿ ذم وادي ذظمــ٤موي ذم وؾمــط ىمٌٞمٚمــ٦م اعمٜم٤مهٞمــؾ ُمـــ اًمٜم٤مطمٞمــ٦م اجلٜمقسمٞمــ٦م واحلٛمــقم، وهــذا 

، سمٞمــ٧م هيمــام يــكم : سمٞمــ٧م اًمرىمــ٤ماًمــقادي يٜمتٝمــل ـمرومــف إمم اًمٌحــر سمــ٤مًم٘مرب ُمـــ اعمّمــٞمٜمٕم٦م، وأىمًــ٤مُمٝمؿ 

ػمة، وهمـــػمهؿ ُمــــ اًمٌٞمـــقت اًمّمـــٖمػمة اعمتٜمـــ٤مصمرة هٜمـــ٤م وهٜمـــ٤مك، ويٌٚمـــغ إمجـــ٤مزم ٗمـــاًمرُمٞمـــدي، سمٞمـــ٧م اخل

 قمددهؿ طمقازم امل٤مئتلم ؿمخص شم٘مري٤ًٌم.

اًمٌقاىمل، هؿ ىمًؿ صٖمػم يؽماوح قمددهؿ ُم٤م سملم اًمٕمنميـ واًمثالصملم ؿمخص، ي٘مٓمٜمـقن  -

 وهؿ أيمثر اشمّم٤مًٓ سم٤معمٜم٤مهٞمؾ.سم٤مًم٘مرب ُمـ سمٚمدة ؾمٜم٤م ذق ىمؼم ٟمٌل اهلل هقد، 

صمٕملم، وُمٜمٝمؿ اعمًت٘مرون وُمٜمٝمؿ اًمٌـدو اًمرطّمـؾ، ويٕمٞمِمـقن ُمـ٤م سمـلم اعمٜم٤مهٞمـؾ واحلٛمـقم ذم  -

اعمّمـٞمٜمٕم٦م ُمـــ اجلٝمــ٦م اجلٜمقسمٞمــ٦م واًمتـل متتــد إمم اًمًــ٤مطمؾ، وومــٞمام يـكم أهــؿ أىمًــ٤مُمٝمؿ : آل ضمريــر، آل 

ٞمـــ٧م ىمــراد، سمٞمـــ٧م قمــدزم، سمٞمــ٧م ىمـــديؿ، سمٞمــ٧م ٟمّٛمــقر، سمٞمـــ٧م محــدان، سمٞمــ٧م اًمًٌـــػمي، سمٞمــ٧م قمًــ٤مٟم٦م، سم

 ـه . .همتٜملم، سمٞم٧م قمٛم٘مل، سمٞم٧م اًمٜمحتٞملم.." أ
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اًمدروع، يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم أم اًمّمٛمٞمؿ و رُمٚم٦م َوسَم٤مر، وىمد ه٤مضمـــــروا أن إمم سمالد قُمامن،  -     

 ىم٤ٌمئؾ ضمٜمقب اًمٞمٛمـ وطميُمقت". –يمام ذيمر "ًم٘مامن" ذم يمت٤مسمف "شم٤مريخ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

٘مٌٞمٚم٦م اًمٔمٜمّٞم٦م ُمـ ُم٤ًميمٜمٝم٤م سمٛمٜمٓم٘م٦م "اًمًــقم" إمم ؾمقاطمؾ آل سمقـمل قمٛمر، ه٤مضمرت هذه اًم -     

ؿمـــــــرق أومري٘مٞم٤م سمّمح٦ٌم ىم٤ٌمئؾ طميُمٞم٦م أظمرى ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجـــــــري، وم٢مؾمتقـمٜم٧م ـهــــــذه 

اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٔمٜمّٞم٦م إطمدى اجلزر ذق ُمٜمٓم٘م٦م ُٓمق ذم ُم٤م ُيٕمرف أن سمجٛمٝمقري٦م يمٞمٜمٞم٤م، وؾُمّٛمٞم٧م 

٠مصٌح٧م شُمْٕمَرْف سمجزيرة "سمّتف" أو "سم٤ميت" سمٕمد شمرمج٦م اإلؾمؿ "سمقـمل" ـهـــــذه اجلزيرة سم٢مؾمٛمٝم٤م، وم

اًمذيـ ه٤مضمروا إزم  ُمـ أؿمٝمر اًمٕمٚمقيلم احلْم٤مرمُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمًقاطمٚمٞم٦م. و

ُمٜم٤مـمؼ ذق أومري٘مٞم٤م وظم٤مص٦م ضمزيرة سم٤ميت وُٓمق وزٟمج٤ٌمر وضمزر اًم٘مٛمر واؾمتقـمٜمقا ذم هذه 

وم٘مد  .آل اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل ص٤مطم٥م قمٞمٜم٤مت اجلزر اًمقاىمٕم٦م ذم اعمحٞمط اهلٜمدي قم٤مئٚم٦م

ًمؽ وذ، ُمٜم٤مـمؼ ذق أومري٘مٞم٤م أثٜم٤مء طمٞم٤مشمف ذم قمٞمٜم٤مت وصؾ آل اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل إمم

 ضمزيرة سم٤ميت اًمقاىمٕم٦م ؿمامل ذق يمٞمٜمٞم٤م احل٤مًمٞم٦م إؾمتج٤مسم٦مً  ف احلًلم وؿمٞمخ٤من إممٞمأرؾمؾ إسمٜم قمٜمدُم٤م

حت٧م ىمٞم٤مدة احلًلم ُم٘م٤مشمٚملم ٦م ؿ سمنيّ وم٠مضم٤مهب ،اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم اةٕهٚمٝم٤م اًمذيـ إؾمتٜمجدوه ود اًمٖمز

قمٞمٜم٤مت  ة ُمع أظمٞمف ىمٌؾ رضمققمٝمام إممواًمذي أىم٤مم ذم سم٤ميت عمدّ  ،سمـ اًمِمٞمخ سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل

صمؿ شمقاصٚم٧م اًمٕمالىم٤مت وشمت٤مسمٕم٧م اًمزي٤مرات ٕوٓد وأطمٗم٤مد اًمِمٞمخ أيب سمٙمر  ،ىمٌؾ ووم٤مت أبٞمٝمام

وهق إؾمت٘مرار أطمد أوٓده  سمٕمدظمّمقص٤ًم  سم٤ميت، ظم٤مص٦مً إومري٘مٞم٦م شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ  سمـ ؾم٤ممل إمم

 .ومٞمٝم٤ماعمٜمّٞم٦م تف وماو كاًمِمحر طمتسمٚمد ذم سمـ ؾم٤ممل خ سمـ أيب سمٙمر ٞمأمحد سمـ اًمِم

 : آل سم٤مفمقيؿ

صم٦م  ُمـ ؾمّٙم٤من وادي دوقمـ إين، وإصؾ ُمـ ضمٌؾ اًمٙمقر، وهؿ ُمـ أصح٤مب احلرا

 واًمّمٗمؼ ذم إؾمقاق، وهؿ ُمـ سمٜمل اًمٕم٤مشمؽ ُمـ ظمزاقم٦م ُمـ إزد، ذيمرهؿ ؾم٤ممل سمـ ضمٜمدان.
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 )حرف العني( 

 : آل سمـ قم٤مـمػ

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ُمـ اًمٜمامرة ، يًٙمٜمقن "اجلٞمػ" 

 : آل قم٤مُمر

وُم٤م  اهلجري اًم٤ًمسمع، يم٤من هل٤م ذم طميُمقت شم٠مثػماً يمٌػماً ذم اًم٘مرن اًمٙمن ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ هند

  ".طم٘م٤مفإ شم٤مريخ ضمقاهرسمح٥ًم ُم٤م أورد سم٤مطمٜم٤ّمن ص٤مطم٥م يمت٤مب " سمٕمده،

 : آل سم٤مقم٤مين

 ذم شم٤مرخيف. اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ٤من ُمـ سمٚمٕمُ ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ ىمٌٞمٚم٦م 

  : ٤مدآل سم٤مقمٌّ 

سمح٥ًم شم٤مريخ ، ىمٞمؾ هؿ ُمـ محػم قمــــــــــــٛمــــــؿ ُمٙم٤مٟم٦م حمؽمُم٦م قمٜمد ىم٤ٌمئؾ احلهل ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

، أُم٤م ة دف ُمـ يمٜمدّ ـــــــُمـ اًمّم "٤مد واحلرُمٞم٦مآل سم٤مقمٌّ "٤مد وهؿ ُمـ ٟمدقمقهؿ وىمٞمؾ : اًمٕمٌّ ، احل٤مُمد

٤مد ق آل سم٤مقمٌّ رّ ــشمٗم ه٤مٞمقل، وسمٕمدــــــــــٟمدصمرت سمٗمٕمؾ اًمًإوىمد ٤مد وم٘مد يم٤مٟم٧م سمقادي رظمٞم٦م، ىمري٦م اًمٕمٌّ 

 . سمح٥ًمقت ومٞمٝم٤م اًمِمحر وؿم٤ٌممــــــذم أدوار ُمتٕمددة ذم اًمت٤مريخ ذم ىمرى وُمدن يمثػمة سمحيُم

ذم وادي ، واًمدووم٦م ؿ صٜم٤م ذم وادي رظمٞم٦مـــــوُمـ ُمٜم٤مزهلسم٤مُمٓمرف قمغم اهلٛمداين". ُمالطمٔم٤مت "

  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾسمح٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب "دوقمـ 

 : اًمٕم٤ٌمدًم٦م

يمام ذيمر ٩م ، ُمـ آل ؾماَلم ُمـ ي٤مومع ، ُمٜمٝمؿ آل حمًـ ، ؾمالـملم حل٩م ـــــــحلسمالد أؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ 

"أؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ حل٩م ، اؿمتٝمروا سم٤مًمِمج٤مقم٦م  :٤مغ قمٜمٝمؿوذيمر اًمدسمّ  )اًم٘مٛمٜمدان(.اًمٕمٌدزم إُمػم 

ًّ وطمٌٝمؿ ًمٚم ٩م ؾمٜم٦م ــــــــــقا ؾمٚمٓمٜمتٝمؿ ذم حلزراقم٦م ُمٜمٝمؿ آل حمًـ ؾمالـملم اعمحٛمٞم٦م اًمذيـ أؾم

 .م=;?9 اعمقاومؼ  ـه=>99
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 : ٤ٌمديآل اًمٕمِ 

، ُمـ ردنإذق اًمٙمٜمدي ىم٤ميض  ءسمٙمن اًمٕملم سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمًٙمقن ُمٜمٝمؿ قم٤ٌمدة سمـ ٟمز

 ." إلسمـ إثػم اجلزرياًمٚم٤ٌمبيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب"ص٤محلل اًمت٤مسمٕملم 

 : قمٌداتآل سمـ 

ىمٌٞمٚم٦م ؿمٝمػمة ُمـ آل قم٤مُمر ُمـ آل يمثػم ، ُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ قمٌٞمد سمـ قمٌدات وقمٌٞمد سمـ ص٤مًمح سمـ 

ذيمرهؿ صالح  "اًمٖمروم٦م "قمٌدات ، اًمٚمذان طم٤موٓ اٟمِم٤مء دوًم٦م ُمٜم٤موم٦ًم ٔل قمٌداًمٚمف ذم ُمديٜم٦م 

 ىمدياًم وطمديث٤ًم". اجلٜمقب اًمٕمريب اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "

 : احلؼ آل قمٌد

 . "اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب " "اًمٕمجٞمام" يًٙمٜمقنو ، اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 : اًمرطمٞمؿ آل قمٌد

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م "ُمـ آل سمريؽ يًٙمٜمقن ىمري٦م "اعمٓمرة" ذم وادى قمرُم٤م 

 : )سمٞم٧م اًمدوًم٦م(  اهلل آل قمٌد

 ؿـــــــــهو ،زُمـ اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٙمثػمي٦موشمريؿ ، ُمٜمٝمؿ إهة احل٤ميمٛم٦م ذم ؾمٞمئقن يمثػمآل أؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ 

اهلل  ر قمٌدــــــــــــــــــــ، ي٘مقل ومٞمٝمؿ اًمِم٤مقمـه8=@ؾمٜم٦م   سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمثػمي اعمتقرّم اهلل سمٜمق قمٌد

 " يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اعمٕمّٚمؿ قمٌد احلؼ" ًم٤ٌمُمٓمرف:دـــــــرن ُم٤مضمـــــىم"اًم٘محقم اًمٕمٛمقدي ص٤مطم٥م 

  شمٜمج٤مزم ءاهلل ُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك ُمثؾ اًمٙمقايم٥م ذم اًمًام ٟمًؾ آل قمٌد

 بٓم٤ملِ اًمقهمــــك إ وشمٜم٤مدسمقا طمّؾ  ءوا قمغم ذع اًمري٤مؾم٦م واًمٜم٘مــ٤مدّ ــــــــــــــــــضم

 ُمٌدرأُمٌدر، وآل حمٛمد أآل قمٞمًك  : وهؿ ،اهلل وُمٜمٝمؿ آل يمثػم سمٞم٧م اًمدوًم٦م آل قمٌد:  ىمٚم٧م

، وآل قمٌداًمقدود، واعمراهلم، سمـ قمٛمر اهلل اهلل سمـ ص٤مًمح، وآل قمٌد اعمراديػ(، وآل قمٌد)

.رؿمٞمد أو آل راؿمد )اًمرواؿمد( ُمـ آل يمثػم سمٞم٧م اًمدوًم٦م، وأيْم٤ًم آل ؾمٞمػ وآل
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 : اهلل آل قمٌد

 . ، يمام ذيمر "سم٤مظمّٞمؾ"٤من، قملم سم٤مُمٕمٌد ذم طمٌّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ذيٞم٥م ُمـ محػم، شمًٙمـ سمٚمديت: اجلقاري

 : اهلل آل سم٤مقمٌد

 : ؿـــهوة ، ؿ ُمـ آل سم٤مقمقيديـ ُمـ يمٜمدّ أهّن  رَ يمِ اهة شمًٙمـ ىمري٦م "رطم٤مب" ذم وادي دوقمـ ، ذُ 

قت ـــــــــــ ، آل سم٤محمًـ ، آل ؾمٕمدان ، آل مجٞمؾ ، آل سم٤مسمريم٤مت ، وضم٤مء ذم شم٤مريخ طميُمآل سم٤مجمكّم 

ق ُمـ رطم٤مب أن وٓي٦م رطم٤مب يم٤مٟم٧م ٔل ـــــــاهلل احلٌٌم وـه ٤مف ٟم٘ماًل قمـ قمٚمقي سمـ قمٌدًمٚمً٘مّ 

  .ص٤محلٝمؿ قمغم اؾمت٘مالهلؿ اًمداظمكم "سمقـمقيرق"اهلل ، ومل٤م فمٝمر سمدر  قمٌد

 : اًمقدود آل سمـ قمٌد

ـ اًمريدة ــــــــــــٙمــــــ، شمًاهلل اًمٙمثػمي اًمقدود سمـ قمٌد هؿ سمٜمق قمٌدو، سمٞم٧م اًمدوًم٦م ُمـ آل يمثػم ىمٌٞمٚم٦م

 ىمديٛم٦م ىمٌٚمٞم٦م ٦موهل ـمري٘م ،قا سمٛمِم٤مئخ اًمٌِمٕم٦مومُ رِ قمُ . و "ريدة قمٌداًمقدود" ؿــــــٝمــــؾمٛم٢ماعمٕمرووم٦م سم

 ذم يمت٤مسمف. "ومٞمٚمٌسيمام ذيمر " ،ومٞمٝمؿ تٌفُمع اعمِمًمٚمتح٘مٞمؼ 

اهلل اًمٙمثػمي. ويٕمت٘مد اًمٌٕمض  اًمقدود سمـ قمٌد ٦م قمٌدُمـ ذريّ  ؿـــــــــــاًمقدود: وـه آل قمٌد:   ىمٚم٧م

٤من أورد أنف ذم اًمٙمثػمي أظمق سمدر أبقـمقيرق . همػم أن سم٤مطمٜمّ  اهلل ؿ ُمـ أطمٗم٤مد حمٛمد سمـ قمٌدأهّن 

د ُم٤ٌمرك ـــــــٕمــــ٥م اًمريدة، ُمع ؾمـــــــاهلل اًمٙمثػمي ص٤مطم قمٌد اًمقدود سمـ ز قمٌدـــــــــــــٝمّ ـــــــه ضم :A8 ؾمٜم٦م

اهلل  وومٞمٝم٤م يقُمئذ قمٌد ،رــُمٞمٗمٕم٦م قمغم اًمِمح د ُمـ٥م طمػمي٩م، وسمٕمض سمٞم٧م حمٛمّ ــــــــسم٤مدضم٤مٟم٦م ص٤مطم

قمٌداًمقدود ٓ يٛمٙمـ  ذا وم٢من آلـه وم٢مذا صّح  .اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمثػمي وهق واًمد حمٛمد سمـ قمٌد

درون ــــــــــام يٜمحٟمّ إو ،ـه A=8 ؾمٜم٦مسمٕمد  اهلل اًمٙمثػمي اعمتقرّم  ان يٙمقٟمقا ُمـ أطمٗم٤مد حمٛمد سمـ قمٌد

وهمٞمْم٦م ُمٕمؼم وقمًد  ـ آل قمٌداًمقدود ريدة سمـ قمٌداًمقدود وىمّمٞمٕمرـــــــُمـ ُمرشم٦ٌم أقمغم. ويًٙم

 ضمٕمٗمر سمـ قمكمهق ر ؾمالـمٞمٜمٝمؿ ـــــــــــــسمٛمح٤مومٔم٦م طميُمقت، وآظماًمنمىمٞم٦م اجلٌؾ سمٛمديري٦م اًمريدة 

 .اًمٙمثػمي
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 : آل سمـ قمٌقد

  ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدذيمـــــــرهؿ اًمٌٙمري ذم " ،ؾمٞم٤ٌمنر ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ــــــــــُمـ آل سم٤مٟمخ

 ،محد سمـ قمٌقدأؾم٤ممل سمـ  مواعم٘مدّ  ،م أمحد سمـ قمٌقدُمٜمٝمؿ اعم٘مدّ  ،رـــــــــوهلؿ اًمرئ٤مؾم٦م ذم دار اًم٤ٌمٟمخ

  . يمام أورد "سم٤مظمٞمؾ" ذم يمت٤مسمف.محدأم ؾمٚمٞمامن سمـ واعم٘مدّ  ،محد سمـ ؾم٤مملأم واعم٘مدّ 

 : سمٜمق قمٌٞمد

لم ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؿمٝمد اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وصٗمّ  ،ُمٜمٝمؿ يٕمغم سمـ قمٛمػمةسمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند ، 

  " إلسمـ إثػم.اًمٚم٤ٌمبيمام ضم٤مء ذم "ريض اهلل قمٜمف ، وُمٕمف اًمٚمقاء 

 : آل سم٤مقمٌٞمد

  ".ؾاًمِم٤مُمـذيمرهؿ ص٤مطم٥م "دون اخلري٦ٌم، وأظمرى شمًٙمـ هشمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : ٌٞمدسمٚمٕمُ 

ر ــــ، يًٙمٜمقن أودي٦م قمرُم٤م ودـهىمْم٤مقم٦مؿ ُمـ أهّن  رَ يمِ ، ذُ طميُمقتهمرب ُمـ ىم٤ٌمئؾ  ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة

٤من وآل وهؿ ىمٌٞمٚمت٤من يمٌػمشم٤من آل سم٤مطمٞمّ  ،ٌٞمد وؿمٌقة وطمتك ٟمقاطمل ذورة واًمرُمٚم٦موؾمقط سمٚمٕمُ 

ًمػ، ٌٞمد ومقق إ"وقمدد رضم٤مل آل سمٚمٕمُ  رب وضم٤مء ذم اًمِم٤مُمؾ ىمقًمف٤من اًمٙمُ وُمـ آل سم٤مطمٞمّ  ،ؾمٚمؿ

ُمٕمؼم، اجلر، ؾمقُمح، اعمحٞمجر، "قط : ـــــــــُمـ ىمراهؿ ذم اًمً ، وقمدّ ودار اًمرئ٤مؾم٦م ومٞمٝمؿ سمـ مهٞمؿ

٦م، واًمًٛمح٤مء، وُمًٚم٥م، ٤مل، واحلٛمّ اًمروو٦م، ؾمخقر، اًمرويْم٦م، وده، اخلي، ذج سم٤موهّ 

 . ، ضمٗمٞمٜم٦م، ذق" وسمري٨م

 : أهؾ سم٤مقمتٞمٜم٦م

اجل٤مزع ذيمرهؿ  ،سمـ ؾمٕمٞمد ُمـ أهؾ احل٤مق ُمـ أهؾ سم٤ميمـــــ٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم ُمـ أهؾ قمكم

 وشم٤مريخ اًمٕمقاًمؼ".ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم ٟم٥ًم 
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 : آل قمثامن

  ".طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر ذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ُمـ سمٜمل فمٜم٦َم، متٞمؿآل رو ُمـ ٛمْ ُمـ آل قمَ 

 : آل سم٤مقمثامن

 . "، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "إدراك اًمٗمقت"اًمٕمرؾمٛم٦م"شمًٙمـ  طميُمٞم٦م هةأ

 : ٤مجآل قمجّ 

 . "، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "إدراك اًمٗمقت"ىمٕمقو٦م"هند ، شمًٙمـ  ؿىمٌٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م طمٙم

 : آل قمجٞم٤من

 ."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ذم وادي رظمٞم٦م  "اعمخ٤مرم"ٞمٚم٦م ُمـ آل ؿمحٌؾ شمًٙمـ ىمري٦م ىمٌ

 :  آل قمقض سمـ قمٌد اهلل

ُمـ آل ُمرؾمـــــ٤مف ُمـ آل قَمْٛمـــــــــرو ُمـ آل متٞمؿ ُمـ سمٜمل فمٜم٦َم، وـهـــــــــــؿ سمٜمق قمقض سمـ قمٌد اهلل سمـ 

اًمَٕمْٛمـــــــــري اًمتٛمـــــــــــٞمٛمـــــل، حمٛمد سمـ قمقض سمـ قمٛمــر سمـ ُمرؾمــــــ٤مف سمـ اًمٕمٌد سمـ أمحد سمـ ُمرداس 

ويٜم٘مًٛمقن إمم : آل ؾم٤ممل سمـ قمقض، وآل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، ويًٙمٜمقن سمٚمدهتؿ اعمًُاّمة يمقدة 

آل قمقض سمـ قمٌد اهلل اًمقاىمٕم٦م ؿمــــــــــرق ُمديٜم٦م شمريؿ، ُمٜمٝمؿ اعم٘مّدم ؾم٤ممل سمـ قمقض سمـ قمٌد اهلل 

ـــــــٌل "اعمٕمّٚمؿ ؾمٕمٞمد قمٌد احلــــــؼ اًمّدُمـــــــــــــقين" إبٞم٤مت أدٟم٤مه، ُمـ اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمِم٤مقمــــــــــــر اًمِمٕمــــ

ىمّمٞمدة ؿمٕمٌٞم٦م ُمِمــــــٝمـــــــــــقرة ظمّٚمــــــــد ومٞمٝم٤م صـــٛمــــــــــقد آل قمقض سمـ قمٌد اهلل وطمٚمٗم٤مئٝمؿ أُم٤مم محٚم٦م 

 :ـه A<:9اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م، وذًمؽ يقم اإلصمٜملم أول ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م 
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 : ٞمؾسمٜمق قمج

  "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم ، شمًٙمـ اًم٤ًمطمؾ ذم قمًد اًمٗم٤مي٦م وقمًد اجلٌؾ 

 : آل قمذرب

هؿ : آل سم٤مروح ، اًمًامدقم٦م، آل دويس ، آل و ،ٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمرسمٚمّ  ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ آل قمكم

 ذم يمت٤مسمف " سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت ..." .اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .ؿسم٤مىمل ُمًٚمّ 

 : انآل سم٤مقمرّ 

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،سم٤مصٚمٞم٥م ، شمًٙمـ وادي قمٛمد ُمـ آل

 : آل اًمٕمريٗمل

 . "اًمٚم٤ٌمبذيمرهؿ إسمـ إثػم ص٤مطم٥م يمت٤مب "سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف 

 ًّ  : ٤مينسمٞم٧م قم

 . ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيفصمٕملمىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

 : آل اًمٕم٤ًمين

 . "اًمٚم٤ٌمبذيمرهؿ إسمـ إثػم ص٤مطم٥م يمت٤مب " ،سمٓمـ ىمديؿ ُمـ اًمّمدف

 : سم٤مقمِمـآل 

 "اًمرسم٤مط"، وُمٜمٝمؿ ُمـ يًٙمـ سمٚمدة يـيًٙمٜمقن "احلٜمق" ذم ؾمقط اًمدّ  ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف " .ووادي اًمٜمٌل
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 : ٤مسآل اًمٕمٓمّ 

٤مس ؿ سمٜمق قمٛمر سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٕمٓمّ ــــه اًمٕمٚمقيلم احلْم٤مرُم٦م، اًم٤ًمدةسمٞمقشم٤مت ُمـ ُمِمٝمقر سمٞم٧م 

ؿ ٟمٗمقذ ـــيم٤من هل ."ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةذيمـــــــــــرهؿ ص٤مطم٥م " ".٦مطمريْمٌٚمدة "ـه سم=?98 ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

 . ، يمام ذيمر صالح اًمٌٙمريوقمغم سمٕمض ىم٤ٌمئؾ وادي طمجر ،قمغم ىم٤ٌمئؾ اجلٕمدة ذم وادي قمٛمد

 : ٦مآل سم٤مقمٓمٞمّ 

 . ، ذيمرهؿ "سم٤مظمّٞمؾ" ذم يمت٤مسمفذم وادي دوقمـ "ظمديش"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل اًمٕمٔمؿ

احل٤مُمٞم٦م ، أروقم ، طمقرة اًم٤ًمطمؾ ، ُمٜمٝمؿ : أهؾ سم٤مسمٙمر ، ىمٌٞمٚمـــ٦م ُمـ ذيٞم٥م ُمـ محػم ، شمًٙمـ 

قمٜمٝمؿ : وهؿ أيمثر أهؾ هذه  "اداحلدّ "ر ـــــــــوذيم. أهؾ يمقز ، أهؾ طمًلم سمـ قمكم ، أهؾ قمٌٞمد

 ًّ  )اًمِم٤مُمؾ ذم شم٤مريخ طميُمقت...(..ٙم٤ًم سم٤مًمديـ ، وومٞمٝمؿ ؿمج٤مقم٦م وٟمجدةاجلٝم٤مت مت

 : ٗم٤مرسمٜمق اًمٕمِ 

وىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ ،  "إطم٘م٤مفشم٤مريخ قاهر ضمذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اًمّمدف 

 . ذم يمت٤مسمف، وذيمر سم٤مُمٓمرف ذم "اجل٤مُمع" : أهّنؿ ُمـ سمٜمل فَمٜم٦َماًم٘مٚم٘مِمٜمدي ذيمرهؿ رة ٝمْ اعمَ 

 :(أهؾ اًمٕمٗمق )اًمٕمٗمقي

ذيمرهؿ  .، وهؿ : أهؾ ًمِم٥م ، أهؾ سمٙمػمي ، أهؾ ُم٘مٌؾُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 . وُم٤ميض اًمٕمقاًمؼ"ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم أن٤ًمب اجل٤مزع 

 : آل قمٗمٞمػ

 . "طم٘م٤مفإشم٤مريخ  ضمقاهر ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ة ؿ ُمـ يمٜمدّ أهّن  رَ يمِ ذُ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مقمٗمٞمػ

  "، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف، ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿ ."رطم٤مبسمٚمدةشمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ
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 : (اًمٕم٘م٤مرب )اًمٕم٘مريب

سمـ ـ رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ظمقٓن قم٘م٤مرب سم٩م ، هؿ سمٜمق ــــــ٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م حلىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م هل٤م سم٘مٞمّ 

 . )اًم٘مٛمٜمدان( ذم يمت٤مسمف اًمٕمٌدزم،  ذيمرهؿ إُمػم حل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م إ

 : (قم٘م٤من )قم٘مـ

يم٤مٟم٧م شمًٙمـ وادي قمٛمد  ،ُمـ ىم٤ٌمئؾ طميُمقت اًم٘مديٛم٦م اًمتل وردت ذم يمت٤مسم٤مت "اعمًٜمد"

  قمكم ذم يمت٤مسمف "اعمٗمّّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم". ضمقاديمام أورد د.

 : آل سم٤مقم٘م٤ٌمن

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ُمـ سمٜمل فمٜم٦ّم، متٞمؿآل ُمـ اعمٕم٤مرة ُمـ 

 : آل قم٘م٦ٌم

 . يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن "ىمٞمدون"ذم  ، يًٙمٜمقنُمـ اًمّمدفأهة طميُمٞم٦م ىمٞمؾ أهّنؿ 

 : آل سم٤مقم٘مؾ

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،ٌٞمد٤من ُمـ سمٚمٕمُ ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 : آل سم٤مقمٙم٤مسم٦م

 . يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن "ىمٞمدون"ذم شمًٙمـ ، ةىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدّ طميُمٞم٦م هة أ

 : (اًمٕمٙم٤مسمرة )اًمٕمٙمؼمي

ؿ ـــــ، وُمـ ىمراـهالـــــٙمـــًمٕمٙم٤مسمرة واجل٤ٌمل اعمحٞمٓم٦م سم٤معمـ وادي اــــــــ، شمًٙمػمـــــــــــــٚم٦م ُمـ ٟمَقح ُمـ محىمٌٞم

، اًمٖم٤مو٦م ،  ه ، اخل٦ٌم ، اخلرسم٦م ، شمٚم٦م سم٤مقمٛمر ، شمٚم٦م قمكم ، اًمٜمقيٛم٦م ، اعمًٜم٦مداهنؿ : اعمٙمال ، ومقّ ــــــوسمٚم

ديلم ، ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ، ــّٛمـــــــهؿ ُمـ اًمٖمرب اعمحدّ ــــــــــــــــــــوحي. أؾمٗمؾ اًمٕملم ، ؿمٝمقرة ، اًمٖمريٗملم ، هم٤مر

سمث٦م ، وآل احلـــــرق اًمٕمــقح ، وُمـ اًمِمـــــــــــــٛمــــــــــوُمـ اًمِمامل اًمً  . ٞمؼ ، وُمـ اجلٜمقب اًم٤ًمطمؾــــــــــــقا

 . ث ىم٤ٌمئؾ يمٌػمة : آل اًمِمحٗمل ، آل ؾمٚمٞمامن ، آل ؾمٕمٞمدويٜم٘مًؿ اًمٕمٙم٤مسمرة إمم صمال
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 : آل قمكم

 . )اًم٘مٛمٜمدان( اًمٕمٌدزمذيمرهؿ إُمػم حل٩م سمالد ، شمًٙمـ ٚم٦م ُمـ ذي ٟم٤مظم٥م ُمـ ي٤مومعىمٌٞم

 : آل قمكم

ًمؼ اًمٕمٚمٞم٤مسمالد ػمة ُمـ آل ُمٕمـ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٌ آل يًٚمؿ ، آل ؾم٤ممل ، آل أبق سمٙمر ، آل : ، وهؿ اًمٕمقا

 . ذم يمت٤مسمف "اجل٤مزعذيمرهؿ " .ُمذطم٩مقمٌداًمٚمف ، آل قمتٞمؼ ، آل 

 : آل قمكم

ؿ : آل ًمٗمٜمخ ، آل ىمردود ، آل ــــاًمّمٞمٕمر ، وـهىمٌٞمٚم٦م ٚمٞم٨م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٙم٤ًمًملم ، ُمـ آل قمكم سمٚمّ 

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .حمٛمد سمـ قمكم ، اًمزسم٤مسمٜم٦م

 : آل قمكم

سم٤مهذيؾ ، اًمٙمريػ ، ٕمامن شمًٙمـ ؾمقط آل قمكم ، وُمٜمٝمؿ آل ؾمٛمٞمدع ، ُمـ ىمراهؿ : ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمُ 

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم " .ـمٚمقح ، وذي اًمٜمخٚم٦م ، وؾمحؽ

 : ٚمٞم٨مآل قمكم سمٚمّ 

  ي.اًمٌالدذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .هؿ اًمٙم٤ًمًملم ، وآل ُمًٚمؿوىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمّمٞمٕمر ، 

 : كمسمٞم٧م قمِ 

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ احلٛمقم 

 : آل قمكم سمـ ٟم٤مس

ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم ، هؿ : آل قمٌداًمٚمف سمـ ُمٝمدي ، أهؾ ٟم٤مس سمـ ُمٝمدي ، أهؾ 

سمقسمٙمر سمـ ُمٝمدي ، أهؾ قمكم سمـ ٟم٤مس ، أهؾ طمًـ ، آل سمدي ، أهؾ ؾم٤ممحل ، أهؾ سم٤مسمقل ، 

 .ذم يمت٤مسمفاجل٤مزع ذيمرهؿ  .ُمًٌٓمل )اًمًٌٓمل( أهؾ اعمنمىمل ، اًمٞمح٤موي٦م ، اعم٤ًمقمدةأأهؾ 
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 : أهؾ قمٛمؼمة

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف٤من، ُمـ ىم٤ٌمئؾ طمٌّ ؾمٕمدٞم٥م يسم٤مظمرظمقر ُمـ ذُمـ أهؾ 

 : آل قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر

 ". اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف " ،ىمٌٞمٚم٦م ذم قمٛمد ُمـ آل يمثػم

 : ٕمٛمقدياًمآل 

قت ، وُمـ أهؿ ُمرايمزهؿ ىمٞمدون ـــــقمقن ذم ُمٜم٤مـمؼ يمثػمة ُمـ طميُم، يتقزّ اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

وؾم٤مهؿ آل قمٛمقدي يمثػماً ذم اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد حليُمقت ذم اًم٘مرون . ف سمقادي دوقمـْموسم

 قمٌد اهلل اعمت٠مظمرة ، وؾمٞمٓمروا ومؽمة ـمقيٚم٦م قمغم وادي دوقمـ ُمـ قمٝمد اًمًٚمٓم٤من اًمٙمثػمي سمدر

رهتؿ ـــــطمتك قمٝمد اًمًٚمٓمٜم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م ٟمزع ؾمٞمٓمـه  ??A قرّم ؾمٜم٦متاعمسمقـمقيرق 

 ـهـــــــذا َف رِ ، وىمد قمُ ًٌقا ٥م سمٕمٛمقد اًمديـ، وإًمٞمف ٟمُ ٚم٘مّ هؿ سمٜمق اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ قمٞمًك اعمو .قمٜمف

وىمؼمه سمٌٚمدة  ،ـه9?< ؾمٜم٦م قرّم ، ويم٤من ًمف ُم٘م٤مم ُمٕمروف قمٜمد ُمٕم٤مسيف ، وشمُ اجلؿٜمف اًمِمٞمخ سمتديّ 

ب حلّمقل وىمد ىمٞمؾ أنف جمرّ "قمـ ىمؼمه  "احل٤مُمد"، ي٘مقل زار ذم رضم٥م ُمـ يمؾ قم٤مميُ  ""ىمٞمدون

 قمّدة وىمٞمؾ ومٞمف ،خ قمٛمقد اًمديـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٞمًك٥م اًمِمٞمـظمتٚمػ ذم ٟمًأو. اًمٜمج٤مح واًمٗمالح" 

ر ـــأُم٤م ٟمًٌٝمؿ ومٞمٜمٝمقٟمف امم آُم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م أيب سمٙم"اًمذي ي٘مقل : ،احل٤مُمدشم٤مريخ أىمقال ٟمٜم٘مٚمٝم٤م قمـ 

٘م٤مل أن ٟمًٌٝمؿ ، ىم٤مل اًمًٞمد قمٌداًم٘م٤مدر اًمٕمٞمدروس ذم اًمٜمقر اًم٤ًمومر : يُ اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف

 "ررــــاًمٖم"قن ومٗمل ـــــــظمىم٤مل همػمه ُمـ اًمٕمٚمقيلم ، أُم٤م اعم١مرّ ذا ــــــــوهٙم .يب سمٙمر اًمّمديؼأيٜمتٝمل امم 

ًّ إقمٜمدُم٤م ذيمره  ح طمل ، وٟمقَ ٤من ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ قمٞمًك اًمٕمٛمقدي اًمٜمقَ سمـ طم

اهلل  دهؿ وم٘م٤مل قمٌدـــــــــــديلم ، وىم٤مل اًمٓمٞم٥م سم٤مخمرُم٦م ومٜم٥ًم أطم٘م٤مل هلؿ اعمحٛمّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن يُ 

ًّ ر اًمِمجرة ًمٚمًٞمّ ـــــــــــــٝمــوذم فم .طملسمـ قمثامن اًمٕمٛمقدي اًمٜمقّ  ٤مسملم د قمٌداًمرمحـ اعمِمٝمقر : أن اًمٜم

 . ح ُمـ ؾمٞم٤ٌمن، وىمٌٞمٚم٦م ٟمقَ ديقن ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمَقح، واعمحٛمّ ديلمٌقهنؿ إمم اعمحٛمّ ـــٜمًظملم يُ واعم١مرّ 
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وهق ُم٤مطمٙم٤مه  ،دٟم٤م أيب سمٙمر اًمّمديؼٛمدة ذم ٟم٥ًم آل قمٛمقدي إمم ؾمٞمّ واًمٕمُ  :"ويْمٞمػ احل٤مُمد

ٌداًمرمحـ اًمًٙمران اًمٕمٚمقي ذم يمت٤مسمف اعمٙم٤مؿمٗم٤مت ، وهق يمت٤مب حيتقي قمغم اًمِمٞمخ اًمنميػ قم

قًمف : ويمذًمؽ ـــــىم "٤مساًمٕمٓمّ "قمـ  ْؾ ٘مَ ٜمْ ذيمر وىم٤مئع واـمالقم٤مت روطمٞم٦م ًمف ذم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤مم ، ويُ 

٘م٤مل ومٞمٝمؿ ُمثؾ ُم٤مىمٞمؾ ذم آل إؾمحؼ وآل ؾ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ، وٓيُ ــــــ٘م٤مل أن اًمٕمٛمقدي ُمـ ٟمًيُ 

ران ٟم٤مدى اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد )سمـ ــــــــٙمــــاًمرمحـ سمـ قمكم اًمً دٟم٤م اًمِمٞمخ قمٌدسمٚمٖمٜم٤م أن ؾمٞمّ سم٤مضم٤مسمر ، ٕنف 

ومٜم٤مدى أب٤مه وضمده واطمدًا واطمدًا طمتك سمٚمٖم٧م  ،ؼمهــ، ىم٤مل : وم٠مظم؟أبقك ـْ قمٞمًك( ذم اًمؼمزخ : ُمَ 

ءً ـــوؾم. يؼ" ٟمًٌتٝمؿ إمم أيب سمٙمر اًمّمدّ  ، أو يؼ ريض اهلل قمٜمفاًمٜم٥ًم إمم إيب سمٙمر اًمّمدّ  صّح  قا

 سمالد قدي ىمٌٞمٚم٦م ُمٕمرووم٦م ذات طمْمقر ىمقي ذم شم٤مريخـــــــــٛمـٕماًمآل  وم٢منّ  "،حٟمقَ "اًمٜم٥ًم إمم  صّح 

يم٤من ىمد و. دة واًمّمٗم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمريٛم٦مـــــــــرف أومراده٤م سم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمٜمجــــٕمويُ  ،قتــــــــطميُم

: ٕمٛمقدياًمآل أؿمٝمـــر سمٞمقشم٤مت وُمـ  .سمِمٙمؾ ظم٤مص دوقمـوادي ٕمٛمقدي ٟمٗمقذ يمٌػم ذم اًمٔل 

ٌقد ، آل حمٛمد سمـ ــــــر ، آل سم٤مـمقق ، آل سم٤مضمٕمٞمٗمر ، آل سم٤مداهٞم٦م ، آل سم٤مُمقؾمك ، آل سم٤مقمآل ُمٓمٝمّ " 

 " . ذيمـــــــــرـهـؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف.قن أظمرىــــوسمٓم،  آل سم٤مص٘مر ، آل سم٤مـمقيؾ ، آل ُمِمٕم٥مؾمٕمٞمد ، 

قمٞمًك اًمٕمٛمقدي ٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ ٥م اًمِمـــــظملم ذم ٟمًح وسم٘مقة رأي اعم١مرّ ــــــ هٜم٤م ٟمرضّم ــوٟمح: ىمٚم٧م

ديلم حٛمّ ح واعمُ ـ ىمٌٞمٚمتل ٟمقَ ـــقد إمم شم٘م٤مرب ُم٤ًميمـــــؿ اًمًٌٞمط اًمذي يٕمـــــــ، رهمؿ اظمتالومٝمحإمم ٟمقَ 

ً ًمٕموُمـ ؾمٞم٤ٌمن .  ؾم٤مس أُم٤م إ ،يؼر اًمّمدّ ــــيدقمؿ صٚمتٝمؿ سم٠ميب سمٙم ًتٜمدٍ قد أي ُمُ ــــــدم وضمـــــٟمٔمرا

، ٓيٛمٙمـ يؼ ومٝمق أؾم٤مس واهٍ ر اًمّمدّ ــــقدي إمم أيب سمٙمـــــٛمــــٕماًم٥م آل ــــد قمٚمٞمف ذم ٟمًــــــــــقمتٛمأُ اًمذي 

تٜم٤مد قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ــؾمقز اإلــــــــ، وٓري٥م أنف ٓجيؾمتٜم٤مد إًمٞمف، أوردٟم٤مه ًمٞمدطمض ٟمٗمًف سمٜمٗمًفاإل

اًمرؤي٤م  أنّ  :رمحف اهلل"ـ شمٞمٛمٞم٦م"إسمالم ــــــــــؾميذيمر ؿمٞمخ اإل .ؾمتً٘مٞم٧م ُمـ أطمالم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤ممأُ 

ًمٚمٛمزيد أنٔمـــــــر ) .شمٗم٤مقسم٤مإل ءهب٤م ر ٧ْم ٌَ ثْ ٓجيقز أن يُ  ،تٝم٤مقمغم صحّ  ٞمؾ يدل  دًم اعمحْم٦م اًمتل ٓ

 ( .@=>ــــــ ص ?:ـــ ضم "سمـ شمٞمٛمٞم٦م"ومت٤موي إ
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 : آل سم٤مقمٜمس

 . ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمريذم وصمٞم٦ٌم واخليا ، يًٙمٜمقن ٌٞمدُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞم٤من ُمـ سمٚمٕمُ 

 : آل سم٤مقمٜمس

سمث٦م ، ُمٜمٝمؿ : آل سم٤مذي٤مب  . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفذم اًمٕم٘مقسمٞم٦ميًٙمٜمقن  ،ُمـ اًمٕمقا

سمث٦م  : اًمٕمقا

ـ ــــــــــــــــ وادي اًمٕملم ، ذىمل وادي دوقمـــــــٙمــقت ، شمًـــــــــــــــىمٌٞمٚم٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ سم٤مدي٦م طميُم

"إدام ف ٤ماًمً٘مّ يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب ؿ : ذج اًمنميػ ، همقرب ، اهلِمؿ ــــــــــــــُمـ ىمراـه . رـــــــــإيً

واًمٜم٦ًٌم هلؿ ، سمـ طمزميمام ذيمر إ٩م ــــــراد ُمـ ُمذطمـــــــــــر سمـ ُمـــــــــــهؿ سمٜمق قمقسمث٤من سمـ زاـهاًم٘مقت".و

ُمـ أبرز رضم٤مهل٤م ذم صدر آؾمالم ىمٞمس سمـ و ،رـوهل ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٘مديٛم٦م اًمذيم، اًمٕمقسمث٤مين( (

سمث٦م امم ُمقاـمٜمٝمؿ احل٤مًمٞم٦م ذم طميُمقت ُمـ ــــٕموٓيُ . اعمٙمِمقح اعمرادي رف شم٤مريخ هجرة اًمٕمقا

د اعمٕمرووم٦م ذم ُم٠مرب وسمٞمح٤منىم٤ٌمئؾ ُمقاـمـ   . ُمرا

 : اًمٕمقاًمؼ

ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٙمٌػمة ذم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، شم٘مع ُمقاـمٜمٝم٤م همرب طميُمقت وهؿ ىمًامن 

ًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م وشم٘مع ؿمامًٓ  راف اًمرسمع ــــــــــقاًمؼ سم٠مـمـــــــٕمـــوشمتّمؾ سمالد اًم .واًمًٗمغم وشم٘مع ضمٜمقسم٤مً ، اًمٕمقا

واًمٗمْمكم،  ذزم٤مطمؾ سمحر اًمٕمرب، وُمـ اًمٖمرب سمالد قمقهؿ ضمٜمقسم٤ًم ؾماخل٤مزم اجلٜمقسمٞم٦م، سمٞمٜمام حيدّ 

وضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: اًمٕمقاًمؼ ىمقم .ٕمامنوٟمُ ؾمٕمد وُمـ اًمنمق آل ظمٚمٞمٗم٦م وىم٤ٌمئؾ ذيٞم٥م 

ر ـــــــــــــــــــــــــوذيم . واجلقعر: اًمٕمقًمؼ يمجقهر اًمٖمقل واًمذئ٥م ــــسم٤مًمٞمٛمـ يًٙمٜمقن وادي احلٜمؽ، وذيم

 ٤ماًمرحي٤مين قمٜمٝمؿ: هؿ ضمػمن آل ومْمؾ قمغم اًم٤ًمطمؾ، وسمالدهؿ أيمؼم اًمٜمقاطمل اًمتًع، ُم٤ًمطمتٝم

 ًّ ؿ إمم ىمًٛملم اًمٕمقًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م واًمٕمقاًمؼ اًمًٗمكم، ُم٤مئ٦م ُمٞمؾ وٟمٞمػ ذىم٤ًم وُمٜمٝم٤م ؿمامًٓ، وهل شم٘م

هلل اًمٕمقًم٘مل وُمريمزه ذم  ـ قمٌدىمًاًم ُمٜمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من ص٤مًمح سم -ػ زُمـ اعم١مًمّ  -وحيٙمؿ إومم 
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 ،ىمًاًم آظمر يٕم٤مدل سمؾ يٗمقق اًمًٚمٓم٤من ص٤محل٤ًم ىمقة وٟمٗمقذاً ؿمٞمخ ؿ ــــــوحيٙم ،إنّم٤مب )ٟمّم٤مب(

حيٙمٛمٝم٤م ؿمٞمخ٤من ُمًت٘مالن اًمقاطمد  قرـــــــــطمأرىم٦م، وُمٞمٜم٤مء وُمريمزه يِمٌؿ. وهٜم٤مك سمٚمدة اؾمٛمٝم٤م قمِ 

ػ "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم ؿ ُم١مًمّ ـــــــوزقم. قمـ أظمر وُمًت٘مالن قمـ ؿمٞمخ يِمٌؿ وؾمٚمٓم٤من ٟمّم٤مب

رة أو اًمٜم٤مر اًمِمديدة  ،اًمٕمقاًمؼ ذم هلج٤مت ىم٤ٌمئؾ اجلٜمقب ًمٗمٔم٦م ٟم٥ًم اًمٕمقاًمؼ" أنّ  شمٕمٜمل اًمنما

 :ُمٕمتٛمدًا قمغم ىمقل ؿم٤مقمرهؿ

 ٟمحـــــ ُم٤ًمُمػم اًمدًمؼ*** ٟمحـ اًمٕمقاًمؼ ُمـ قمٚمـؼ 

رة ُمـ ضمٝمٜمؿ    ُمـ دظمؾ ومٞمٜم٤م اطمؽمق*** ٟمحـ ذا

يرضمع ٟمًٌٝمؿ إمم  "ـٕمْ آل ُمَ " ومذيمر أنّ  ،ُمٜمٙمراً ػ ذم أصقل ىم٤ٌمئؾ اًمٕمقاًمؼ ظمٚمٓم٤ًم وظمٚمط اعم١مًمّ 

، وزقمؿ وم٤ًم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمٕمرووم٦مُمٕمـ سمـ زائدة اًمذي ٟمًٌف امم سمٜمل ؿمٞم٦ٌم ُمـ ىمريش ظمال

ر ُمـ إزد وٓ دًمٞمؾ ؾمقى ـــــأيْم٤ًم أن اًمٌٓمـ اًمث٤مين ُمـ اًمٕمقاًمؼ وهؿ اعمح٤مضمر ُمـ ىمٌٞمٚم٦م احلج

 "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم ٟم٥ًم اًمٕمقاًمؼ"(.اجل٤مزع  :)ًمٚمٛمزيد أنٔمر.شمِم٤مسمف إؾمامء ، وُم٤مذاك سمدًمٞمؾ

ًمؼ اًمًٗمغم هؿ آل  وضم٤مء ذم اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق أن اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م هؿ آل ُمٕمـ واعمح٤مضمر ، واًمٕمقا

٩م ـــــــذطمـح ظمٚمٞمط ُمـ ُمــــــرضمواًمٕمقاًمؼ هؿ قمغم إ . قمغم سمـ ٟم٤مس ، أهؾ ؾمٕمد )آل اًمِمٛمٕمل(

 "يمٚمٞمؾاإل"ٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئٚمٝمؿ، وضم٤مء ذم ٓمٚمؼ قمغم ىمٌٞمؾمؿ ُمذطم٩م يُ إوإيزون ُمـ محػم، وٓيزال 

ؼ يمت٤مب حم٘مّ "إيمقع" وذيمر  (، ...وآل ذي يزن سم٤مًمٞمٛمـ سملم حل٩م وُمرظم٦م وهؿ إيزون)...

هق واد قمٔمٞمؿ، )أطمد أدوي٦م اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م  "يِمٌؿ"قمٜمد احلدي٨م قمـ  "صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب"

٤مف قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمً٘مّ ر ـــــــوذيم، )داده اًمٞمقم ُمـ اًمٕمقاًمؼ ُمـ إيزون، وقمِ  كميًٙمٜمف آل قم

د ١ميّ ويُ . "ويٜمتٝمل ٟم٥ًم اًمٕمقًم٘مل إمم ذي يزن احلٛمػمي" : اًمٕمقًم٘مل ص٤مطم٥م طمّمـ اًمّمداع 

ٌّ ـــــــــه ًمذا اًمرأي شمت ٩م وإيزون ـــــــؼ طم٤مًمٞم٤ًم، وهل ُمـ ُم٤ًميمـ ُمذطمـع اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يًٙمٜمٝم٤م اًمٕمقا

اًمًٚمٓم٤من اًمٙمثػمي  أنّ  رَ يمِ د ذُ وم٘م ،دة٦م ضمٞمّ يويم٤مٟم٧م قمالىم٦م اًمٕمقاًمؼ سم٤مًمًٚمٓمٜم٦م اًمٙمثػم .ػمــــــُمـ مح
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ُمػم اؾمتٕم٤مٟم٦م إ رَ يمِ رب ي٤مومع، ويمذًمؽ ذُ ــــــــــــــــــه حل=:99قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر اؾمتٕم٤من سم٤مًمٕمقاًمؼ ؾمٜم٦م 

 .ـه ;<:9ؾمٜم٦م هبؿ حلرب آل متٞمؿ واعمٜم٤مهٞمؾ قمٌقد سمـ ؾم٤ممل اًمٙمثػمي 

 :أهؾ سم٤مقمقوف

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف٤من، ذم طمٌّ ، يًٙمٜمقن: ُمٞمٗمٕم٦م، اًمٖمٞمٞمٚم٦م، اًم٘مٚمٞمت٦مؾمٕمد ٞم٥ميُمـ ىمٌٞمٚم٦م ذ

 : اًمٕمقاُمر

اًمِمٜم٤مومر شمًٙمـ "شم٤مرسم٦م" واجلزء اًمنمىمل اجلٜمقيب طمٚمػ ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ذم ؿمامل طميُمقت ُمـ 

ء اًمرسمع اخل٤مزم وطمتك اُم٤مرة اسمق فمٌل ، وهؿ : آل قمٌداًم٤ٌمىمل ، آل ه٤مدي ، آل يمٚمٞمٚم٦م ،  ًمّمحرا

ذم اًمِم٤مـمري ذيمـــــــــــرهؿ  ،ٞمعٌآل ضمٕمٗمر ، آل سمراهؿ ، احلٓم٤مـمٌف ، اًمٙم٤ًمؾمٞم٥م ، آل وقمٞمؾ، آل شمُ 

ر محدي مت٤مم : وذم أبق فمٌل ـــــــ، وذيم ُمـ اًمٕمقاُمر ذىمل إُم٤مرة اسمق فمٌلويًٙمـ اًمٙمثػمشم٤مرخيف. 

: آل طمٞمق وهؿ ويٜم٘مًؿ آل سمدر إمم .ن : آل سمدر ، آل ًمز اهؿ ومٞمٝم٤م ومخذ يمٌػمٌ  ُمـ اًمٕمقاُمر ىمٌٞمٌؾ 

إمم آل مخٞمس  : ًمز آلؿ ــــاعم٘م٤مًم٦م. ويٜم٘مً ؿمٞمقظمٝمؿ ، آل يمٚمٞمٚم٦م ، احلالـم٦م ، اًمٕمقيٜمل ، احل٤ٌمٟملم ،

ويًٙمٜمقن أرض . ؿ ؿمٞمقظمٝمؿ ، آل قمٛمر ، آل قمّمٞمد ، آل ُم٤ٌمرك ، اجلٕم٤مومرة ، آل ذيػـوـه

ؿ ضم٤مؤا ُمـ ر أهّن ــــــــ"ئمٝم :اد قمٜمٝمؿر احلدّ ــــــــوذيم .اخلتؿ واًمٙمدن واحلٛمرة ذىمل إُم٤مرة أبق فمٌل

ٟم٘ماًل  "سمح٨م ًمنميم٦م اًمزي٧م اًمٕمرسمٞم٦م"وضم٤مء ذم  . "٘م٤مل هلؿ اًمٕمقاُمررُمؾ قمامن وم٢من هٜم٤مك سم٤مدي٦م يُ 

 ر سم٠منّ ـــــامن . ويذيمأروٝمؿ متتد ُمـ ؿمامل طميُمقت وطمتك ذق قمُ  ر أنّ ـــــــــــــقمـ سمٕمض اًمٕمقاُم

وٓزاًم٧م قمالىمتٝمؿ سمآل يمثػم  ،دان قمٜمد ىم٤ٌمئؾ اًمٌدو ذم اًمرسمع اخل٤مزمـــــــــٛمــسمـ ـه٢مٕمرف سمأطمدهؿ يُ 

 .سمٚمٝمؿ وؾماًم واطمدًا إلؿ يًتخدُمقن تك أهّن واوح٦م طم

 : آل سم٤مقمقض

 ."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ديلم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمحٛمّ 
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 : آل سم٤مقمقض

 . ..........."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب " "طمقوم٦مسمٚمدة "شمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : آل سم٤مقمقيديـ

 . "طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "ة ؿ ُمـ سمٜمل هالل ُمـ يمٜمدّ أهّن  رَ يمِ سمٓمـ ذُ 

 : قمَٞم٤مفآل سمـ 

  اًمٞمٛمٜمٞم٦م" . اًم٘م٤ٌمئؾاعمدن وُمٕمجؿ " يمام ضم٤مء ذمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر ٚمىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل حمٛمد سمٚمّ 

 : آل سم٤مقمٞم٦ٌم

  ...............".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ديلم ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمحٛمّ 

 : آل اًمٕمٞمدروس

ـ أيب سمٙمر سمهؿ سمٜمق اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمف اًمٕمٞمدروس و، اًمٕمٚمقيلماًمًــــ٤مدة سمٞمقشم٤مت ُمـ ُمِمٝمقر سمٞم٧م 

 أنّ ذم "اعمٕمجؿ اًمٚمٓمٞمػ" : اًمِم٤مـمري  وذيمـــــــــــر ".ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اًمًٙمران 

  ، و"اًمٕمدرؾم٦م" هل اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام.ُمـ أؾمامء إؾمد "اًمٕمٞمدروس"يمٚمٛم٦م 

 : ٞمديآل اًمٕمِ 

 .اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ سمٙمن اًمٕملم ، ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع هؿ : آل اجلحقر ، آل ُمثٜمك 

 : آل سم٤مقمٞمًك

 . " يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت............."اخلري٦ٌمسمٚمدة "شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل اًمٕمٞم٤ًمئل

 ذم يمت٤مسمف.اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع ، وهل ُمٕمرووم٦م ذم طميُمقت

 : اًمٕمدول

 .٤مطمٚمٞم٦مأن سمالد اعمِم٘م٤مص ذق ُمديٜم٦م اًمِمحر اًمًُمـ سمٓمقن قمّم٦ٌم سمٜمل فَمٜم٦َم، يًٙمٜمقن 
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 )حرف الغني(

 : آل سم٤مهم٤مٟمؿ

  يمام ذيمر اًمِمٞمخ سم٤مطمٜم٤ّمن. ،ؿ ُمـ اًمّمدف ، شمًٙمـ سمٚمدة "سمقر"ىمٞمؾ أهّن طميُمٞم٦م هة أ

 : أهؾ همؼمان

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت"ُمـ محػمؾمٕمد ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ ؾمٚمٞمامن ُمـ ذيٞم٥م 

 : سمٞم٧م همراب

 شم٤مرخيف.ذم اًمِم٤مـمري اًمنمىمٞم٦م، ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم شمًٙمـ اًمديس 

 : آل سم٤مهمري٥م

  ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "شمًٙمـ سمٚمدة "اًمرسم٤مط"  طميُمٞم٦م هةأ

 : آل سم٤مهمزال

  ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ذم وادي دوقمـ  "اجلديدة"شمًٙمـ طميُمٞم٦م هة أ

 : ؾٞمْ ًَ سمٜمق اًمٖمُ 

، وُمـ ٤من ، ُمٜمٝمؿ آل قمٛمر سمـ قمكم، آل طمٌتقر، شمًٙمـ همٞمؾ طمٌّ سمْمؿ ومٗمتح ومًٙمقن، ُمـ ؾمٕمد

 ."اًمِم٤مُمؾ. ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "اًمّمٗم٤مة ، اًمٖمرير ، اًمروحي٦م ، اعمِمٞم٤مبُم٤ًميمٜمٝمؿ : 

 : آل سم٤مهمقث

 . "طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم "ة ىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدّ  طميُمٞم٦م هةأ

 : آل سم٤مهمقيز

 . "اًمِم٤مُمؾيمام ُذيِمَر ذم يمت٤مب "يًٙمٜمقن "اًمًٚمؼ"  ،يـُمـ آل ؾمقيدان ُمـ اًمدّ 

 : (آل سمٚمٖمٞم٨م )سمٜمق اًمٖمٞم٨م

 ذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف. ،ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ 
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 )حرف الفاء( 

 : آل وم٤مـمٛم٦م

 ..........."اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب" "اخلؼم"شمًٙمـ  ،قشٛمُ ٘مْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ًمَ 

 : آل وم٤مرس

، طمتك ؾمٜم٦م اهلجري اًم٤ًمسمعيم٤مٟمق وٓة اًمِمحر طمقازم اًم٘مرن  يمام ذيمـــــر سم٤مطمٜم٤ّمن،ة ىمٌٞمٚم٦م ُمـ يمٜمدّ 

٤مُمٝمؿ ، وأول طمٙمّ اًمٞمٛمـ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ وٓة دوقمـ اسمـ ُمٝمدي وازم ٤مطملم ـمردهؿ ُمٜمٝم ،ـه8=<

 . "طم٘م٤مفإ شم٤مريخ ضمقاهريمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "ـه 8A=راؿمد سمـ حمٗمقظ ؾمٜم٦م 

 : آل سم٤موم٤موؾ

  "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ٌٞمد ، شمًٙمـ اعمحٞمجر ذم ؾمقط سمٚمٕمُ ٌٞمدـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُم

 : آل ومدقمؼ

  ".اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم " "٤منطمٌّ "يًٙمـ سمٕمْمٝمؿ "هدا" و، اًمٕمٚمقيلمسمٞم٧م ُمـ اًم٤ًمدة 

 : آل اًمٗمردي

 .ذم يمت٤مسمف "إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس........"اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع

 : آل سم٤مومْمؾ

ؿ ُمـ أهّن  : ٟم٘ماًل قمـ أطمدهؿ ىمقًمفذم شم٤مرخيف ، يذيمر احل٤مُمد طميُمٞم٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م اعمِم٤ميخ هةأ

 . ُمٜمٝمؿ آل سمٚمح٤مج"شمريؿ" و"اًمِمحر"، ويًٙمٜمقن ، ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ ُمذطم٩م

 : ٤مسآل سم٤موم٘مّ 

 .، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفقادي طمجرسم٤مرة ُمـ ٟمَقح ، شمًٙمـ "يمٜمٞمٜم٦م" ُمـ آل سم٤مصٌّ 

 : آل سم٤موم٘مٕمش

 ...." اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ،٤من، شمًٙمـ اجل٤ٌمل سملم طمجر وطمٌّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ محػم
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 : آل سم٤موم٘مػم

 . " يمام ضم٤مء ذم "إدراك اًمٗمقت"ل سم٤مسمحرطم٤موٜم٦م آ"شمًٙمـ  ،ٕمامنىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مسمحر ُمـ ٟمُ 

 : آل سم٤مومالطم٦م

 . ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق" اجل٤مزع ذيمرهؿ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ ؿمٛمٕمل ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 : آل سمٗمٚمح

 . "اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " شمًٙمـ ذي اًمٜمخٚم٦م ذم ؾمقط آل قمكمطميُمٞم٦م، أهة 

 : قىمفآل ومٚمّ 

 ."طم٘م٤مفٕاشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم "متٞمؿ آل آل ُمًٕمقد ُمـ ىمٌٞمٚم٦م آل ؿمٞم٤ٌمن ُمـ ُمـ 

 : آل سم٤مومٜمع

 . ، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ٤م ىمدياًم يم٤مٟم٧م ذات ؿم٠من٘م٤مل أهّن ، يُ ح، شمًٙمـ وادي دوقمـىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقَ 

 : آل ومٝمد

 .، يم٤مٟمقا ذم ؿم٤ٌممداين وٛمـ سمٓمقن ىمٌٞمٚم٦م طميُمقتـــــــــاهلٛم ، ذيمره٤مىمٌٞمٚم٦م ُمـ طميُمقت

 :آل اًمٗمٝمد 

ْٛمـــــرو ُمـ آل متٞمؿ ُمـ سمٜمل فمٜم٦ّم، وهؿ سمٜمق قمقض اعمٙمٜمّك اًمٗمٝمد سمـ ُمـ آل ُمرؾمــــــ٤مف ُمـ آل قمَ 

حمٛمد سمـ قمقض سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمقض سمـ قمٛمــــــــر سمـ ُمرؾمـ٤مف سمـ اًمٕمٌد سمـ أمحد سمـ 

ويٜم٘مًٛمقن إمم : آل حمٛمد سمـ قمقض، وآل قمٌقد سمـ  قمٞمًك سمـ ُمرداس اًمَٕمْٛمـــــــري اًمتٛمــــــــٞمٛمـــل،

ـــــدهتؿ اعمًُّٛمـــ٤مة "ديرة سمٚمــٗمــــٝمــــــــد" اًمٙم٤مئٜم٦م ؿمـــــــــرق ىمري٦م "اًمّٚمًؽ" سمٛمديري٦م قمقض، ويًٙمٜمقن سمٚم

 حم٤مومٔم٦م طميُمقت . –شمريؿ 

 : ٤مضآل سم٤مومٞمّ 

 ".اجل٤مزعيمام ذيمر "ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م  ـٕمْ ون ُمع آل ُمَ ٕمدّ ، يُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ طميُمقت
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 )حرف القاف(

 : آل سم٤مىم٤مدر

، ومه٤م ذم وادي دوقمـ شمقًم٦ٌمسمٚمدة اخلري٦ٌم، وأهة أظمرى شمًٙمـ سمٚمدة شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "

 : آل سم٤مىم٤مر

  ".اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب "يًٙمٜمقن قمرض سم٤مىم٤مر و ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سمٜمل طمًـ

 : آل سم٤مىم٤مرح

  ".اًمِم٤مُمؾيمت٤مب "يمام ضم٤مء ذم  "اًمثجر"يـ ، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ إب٤مرىم٦م ُمـ اًمدّ 

 : آل سم٤مىم٤مري

 . .يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت"، آل سم٤مسمدرىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمَدّيـ، ُمٜمٝمؿ : آل سم٤مُمٜمٞمػ

 : آل سم٤مىم٤مزي

 . " يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف  "إدراك اًمٗمقت........"سمالد امل٤مء"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : سمٜمق ىم٤مصد

ل اًمٌٓم٤مـمل، اًمذسمٞم٤مين، آل سمـ قمٗمٞمػ، هؿ : آل اًمٞمزيدي، آو ،ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم

قِمداد هؿ اهلٛمداين ذم وقمدّ  ذم يمت٤مسمف،اًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  .، اًمٜم٤مظمٌلاًمٙمٚمدي، اجلٝمري، اًمًٕمدي

  . ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت..................".ي٤مومعىم٤ٌمئؾ 

 : آل سم٤مىمت٤مدة

، يمام ذيمر احلّداد وٓهت٤م ىمديامً ي دوقمـ، ويم٤مٟمقا ُمـ ذم واد "اًم٘مريـ"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾص٤مطم٥م يمت٤مب "
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 : آل سم٤مىمتٞم٦ٌم

  ".اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "ذم ؾمقط آل سم٤مشمٞمس  "اجلرسم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : اًم٘مثؿ

: ُمٜمٝمؿو د، يمام ذيمر صالح اًمٌٙمري،ـ٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن، شمًٙمـ اجل٤ٌمل سملم دوقمـ وقمٛمىمٌٞمٚمـ

٤م يم٤مٟم٧م وئمٝمر ُمـ شم٤مريخ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م أهّن  . ، آل سم٤مص٘معم ، قمٞم٤مل قمكم، قمٞم٤مل اعم٘مدّ روُم٦م٤مُمٖمآل سم

 أطمدهؿ طمٙمؿ اًمِمحر ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمًٚمٓم٤من اعمج٤مهد اًمرؾمقزم ؾمٜم٦م ، وم٘مد شمقمّم ذات دور سم٤مرز

  ".طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " ،ـه:;?

 : آل ىمحٓم٤من

، راؿمدطميُمقت . ُمٜمٝمؿ ؾمالـملم شمريؿ آل هؿ آل ىمحٓم٤من سمـ اًمٕمقم ُمـ سمٜمل ومٝمد ُمـ ىمٌٞمٚم٦م 

ذم يمت٤مسمف "شم٤مريخ احل٤مُمد يمام ذيمر   ،ـه8>>هؿ ىمحٓم٤من سمـ اًمٕمقم شمريؿ طمتك ؾمٜم٦م وطمٙمؿ ضمدّ 

 طميُمقت".

  :آل ىمحٓم٤من

وهؿ سمٜمق ؾمٕمٞمد ىمحٓم٤من، وقِمدادهؿ ذم آل اًمٗمٝمد آل ُمرؾمـــ٤مف اًمتٛمٞمٛمل، ويًٙمٜمقن ديرة آل 

ويٜم٘مًــــٛمـــــــقن إمم : آل ؾم٤ممل قمقض، وآل ؾمٕمٞمد اًمٗمٝمد ذق ىمري٦م "اًمّٚمًؽ" سمٛمديري٦م شمريؿ، 

 ُمٜمّمقر، هلؿ ذيمر يمثػم ذم طمقادث "طمّمـ اًمُٕمر" سملم آل متٞمؿ واعمٜم٤مهٞمؾ.

 : آل ىمحٓم٤من سمـ سمريؽ

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل يمام ذيمر سمٓمـ ُمـ آل ٟم٤مظم٥م ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم 

 : سمٞم٧م ىمحٓم٤من

 . ار اًمت٤مريخ احليُمل"ذم شم٤مرخيف "أدواًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم 
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 : آل سم٤مىمديؿ

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اخل٤مُمٕم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن 

 : را سمٜمق اًم٘مِ 

شم٤مريخ يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب  ،، وشمٕمٞمش قمغم اًمرقمل وزراقم٦م اًمٙمٜمدرىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ ضم٤ٌمل فمٗم٤مر

را سمـ : سمٜمق اًم٘مِ ذم يمت٤مسمف اإليمٚمٞمؾ ، ىم٤مل قمٜمٝمؿ اهلٛمداين ًمّمالح اًمٌٙمريطميُمقت اًمًٞم٤مد 

 . رة ٝمْ ُمـ ُمَ سمٓمـ ، يُمرسمـ أ ييؼمح سمـ اوٓمٛمر

 : اًم٘مراُمٞمش

يمام طمري٥م  أصٚمٝمؿ ُمـ ىمراُمٞمش أنّ  رَ يمِ ، وذُ وقاطمل واًمًٗم٤مل وصٕمدة وقمٞم٤مذ ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ

 .ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م" اًمِم٤مُمؾذيمر احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب "

 : سمٞم٧م ىمرزات

 . شمًٙمـ همٞمؾ سمـ يٛملم ذم شم٤مرخيف، اًمِم٤مـمرييمام ذيمر ىم٤ٌمئٚمٝم٤م  ، ُمـ أيمؼمىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم

 : آل ىمروان

ٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر هؿ : آل قمغم سمـ ىمروان، آل دوُم٤من ، آل ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل ُمًٚمؿ ُمـ آل قمغم سمٚمّ 

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م  .طمػمان ، آل هدي٥م ، آل ىمروان آصٖمر

 : آل سم٤مىمروان

٤ٌَمرة ُمـ  وسمٕمْمٝمؿ يًٙمـ  ،رجْ قمغم وادي طَم  "طمّمـ سم٤مىمروان"ٟمَقح ، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مص

وهؿ : آل سم٤مُمٝمدي ، قمٞم٤مل ؾمٕمٞمد ، آل سم٤مشمرس ، آل سم٤مقمٌقد ، . ه وسمروم وُمٞمٗمعاًم٤ًمطمؾ سملم ومقّ 

 يمام ذيمر ص٤مطم٥م "إدراك اًمٗمقت...".. م، آل سم٤مُم٘مدّ  آل سم٤مىمٚمٕمط . قمٞم٤مل قمكم

 : آل سم٤مىمروان

ذم وادي  "طمّمـ سم٤مىمروان"ؿ ٟمزطمقا ىمدياًم ُمـ ٘م٤مل أهّن ، يُ "شمقًمٌفسمٚمدة "شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 
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 . . يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل "إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ......"رجْ طَم 

 : آل سم٘مِم٤من

طمّمـ  ٤م"ظمٞمٚم٦م" وي٘م٤مسمٚمٝمسمٚمدة، شمًٙمـ ُمـ آل سم٤مٟمخر ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنىمٌٞمٚم٦م ُمٕمرووم٦م 

 . اهلل أمحد ؾمٕمٞمد سم٘مِم٤من، ُمٜمٝمؿ م.قمٌد جل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ وادي دوقمـ إين٤مسمسم٘مِم٤من 

 : آل سم٤مىمْم٤مقم٦م

 .............."اًمِم٤مُمؾ، يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "سمجٞمدة  و، شمًٙمـ اًمّمٚمؾ يـىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

 : اًم٘مِم٤مقمػم

، وهل ُمتح٤مًمٗم٦م ُمع ىمٌٞمٚم٦م آل رجْ ُمٝم٤مضمرة ُمـ وادي طَم ىمٌٞمٚم٦م ٤م ذيمر أهّن ، يُ ٤منُمـ ىم٤ٌمئؾ طمٌّ 

يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ اعمٕم٤مزوم٦م . أهؾ ُمالىمل ، أهؾ ىمًٞم٦ٌم ،: وُمريمزهؿ )طمٞمث٦م( وهؿ ، اًمٕمٔمؿ

 اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت ذم شم٤مريخ ىم٤ٌمئؾ طميُمقت " .

 : آل سم٤مىمِم٤مىمٞمش

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف " إدراك اًمٗمقت...."ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أهؾ ؾمٚمٞمامن ُمـ ذيٞم٥م

 : آل سم٤مىمِمػم

ء  شم٤مريخ) ، يمام ضم٤مء ذمىمٞمؾ هل ُمـ ُمذطم٩مطميُمٞم٦م أهة   .(احليُمٞملماًمِمٕمرا

 : سم٤مىمْم٤ممآل 

 ."طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر " ، يمام أورد ص٤مطم٥م يمت٤مبـ آل سم٤مخمرُم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمنُم

 : ٓمٛملآل سم٤مىمُ 

 ، وادي ؾمٚمٛمقن.ٕمامن، شمًٙمـ قمروىم٦مسمْمؿ اًم٘م٤مف، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مسمحر ُمـ ٟمُ 

 : ٤منآل ىمٓمٞمّ 

 . ي ذم يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت"اًمٌالدذيمرهؿ قم٤مشمؼ رب ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٙمُ 
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 : رٕمْ آل سم٤مىمُ 

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر ص٤مطم٥م " ،رٕمْ ، شمًٙمـ طمّمـ سم٤مىمُ ٚم٦م ُمـ اعمراؿمدةىمٌٞم ،سمْمؿ ومًٙمقن

 : اًم٘مٕمٓم٦م

ًّ  ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمقؾمٓم٦م ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م ُمِمٝمقرة ذم طميُمقت ٧م هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م دوًم٦م وأؾم

ًّ قم٤مصٛمتٝم٤م اعمٙمال ك ٝم٤م قمٛمر سمـ قمقض اًم٘مٕمٞمٓمل إمم ؿم٤ٌمم وم٤مهلٜمد طمٞم٨م شمرىمّ ، وىمد ه٤مضمر ُم١مؾم

، وومٞمٝم٤م طمٞم٨م يم٤من ًمٚمٕمرب وضمقد ىمقي، ودوًم٦م فم٤مهرة "،طمٞمدر آسم٤مد"ذم اًمًٚمؽ اًمٕمًٙمري ذم 

، ٤مومٕمٞم٦م ذم طميُمقت قمغم شم٠مؾمٞمس دوًمتفأقم٤مٟمتف إمم ضم٤مٟم٥م اعم٤ًمٟمدة اًمٞم ،اؾمتٓم٤مع شمٙمقيـ صمروة

ذه ــــــــ٤مم ـهر طمٙمّ ــــــــــــه .ويم٤من آظم:@:9 ؾمٜم٦م قرّم طمتك شمُ  ،اًمتل يم٤من يديره٤م وحيٙمٛمٝم٤م ُمـ اهلٜمد

ضمٜمقب مجٝمقري٦م " ؾم٘مٓم٧م دوًمتف قم٘م٥م شم٠مؾمٞمسهق اًمًٚمٓم٤من هم٤مًم٥م سمـ قمقض اًمذي  ،اًمدوًم٦م

ويٜم٘مًؿ اًم٘مٕمٓمف إمم : آل إمحدي ، آل  .م?<9Aاعمقاومؼ  ـه?@;9ؾمٜم٦م اًمٞمٛمـ اًمقـمٜمّٞم٦م" 

ادي ، آل سمقسمؽ ، آل سمـ ُمدؿمؾ ، آل سمـ ضمحالن ، آل اًمدهري ، آل محقد ُم٤ٌمرك ، آل احلدّ 

" إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس  اعمًَُٛمك ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل قمٌد اخل٤مًمؼ يمام ذيمر  .خم٤مؿمـ ، اًمٜم٘م٤ٌمء ، آل اًمريقي

 .سمٛمثٌقت ُمـ شم٤مريخ ي٤مومع سمحيُمقت "

 : سمٜمق اًم٘مٛمر

 ." يمٚمٞمؾاإلذيمرهؿ اهلٛمداين ذم يمت٤مسمف " ،ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اعمٝمرة

 : آل سم٤مىمٞمس

طم٘م٤مف( إشم٤مريخ )ضمقاهر يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ذم يمت٤مسمفة ىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدّ  ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

ؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس مم إإؿ ــٟمًٌٝم "اداحلدّ "، ويٜمٙمر يًٙمٜمقن زاهر وطمٚمٌقن ذم وادي دوقمـ

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم " ،ذم وادي رظمٞم٦م "ؾمٚمٛمقن"شمًٙمـ ُمٜمٝمؿ رة ــــــــوهٜم٤مك أؾم ،ياًمٙمٜمدّ 
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 )حرف الكاف( 

 : آل سم٤ميم٤مزم

أهؾ ؿمٞمخ٦م، أهؾ قمٞمًك، أهؾ  ، ،آل اطمتٚمف ، هؿ :٦م يمٌػمة ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغمىمٌٞمٚم

 . ، ذيمرهؿ "اجل٤مزع"، يًٙمٜمقن اعمٜم٘مٕم٦ماًمٕمٗمق، أهؾ طمٞمدرة، أهؾ سمقًم٘مٞمش ، أهؾذيٞم٥م

 : آل اًمٙم٤مف

ؾمٜم٦م  تقرّم اعمسمٜمق أمحد اًمٙم٤مف سمـ حمٛمد  : هؿو اًمٕمٚمقي٦م، اًم٤ًمدة سمٞمقشم٤مت ُمـُمِمٝمقر سمٞم٧م 

A99ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمام ذيمر ص٤مطم٥م  ،، وهؿ سمٔمٗم٤مر ووادي قمٛمد واخلري٦ٌم وشمريؿـه(). 

زُمـ  -٤مم طميُمقت احل٘مٞم٘مٞمقن قمٜمٝمؿ ىم٤مئاًل : أُم٤م طمٙمّ  "هقًمٗمرشمٞمز"مل٤مين ٤ٕمًم٦م اث اًمرطّم وحتدّ 

رون طمريم٦م ، وه١مٓء يدي٤مرومٝمؿ مخ٦ًم أظمقة ُمـ أهة اًمٙم٤مف، وهل أهة ُمـ اًمتجّ  -٦م اًمرطمٚم

، ويٛمتٚمٙمقن ممتٚمٙم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ذم اهلٜمد وُم٤مورائٝم٤م . وشمتٞمح هلؿ اًمثروات دم٤مر ذم اًمٌالد يمٚمٝم٤ماإل

ٓمٚمؼ ٟم٤ًمن أن يُ ، وذم وؾمع اإلقمـ ؾمٚمٓم٤مت اعمٚمقكشم٘مؾ  اهل٤مئٚم٦م اًمتل يٛمٚمٙمقهن٤م ؾمٚمٓم٤مت ٓ

 .طميُمقت  "ُمديتٌم"قمٚمٞمٝمؿ أهة 

 : آل يمثػم

ٟمِمتط  وٓ ،، شمًٙمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م واًمِمامًمٞم٦م ُمـ طميُمقتُمـ أؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ طميُمقت

هق قم٤ٌمرة قمـ طمرب ُمًتٛمرة سملم  ،ظمػم ُمـ اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد حليُمقتن ىمٚمٜم٤م أن اجلزء إإ

ريؼ ذم اًم٘مرون ؤل يمثػم شم٤مريخ قم ٘مٌٞمٚمتلم احل٤ميمٛمتلم ذم طميُمقت .ىمٌٞمٚمتل ي٤مومع وآل يمثػم اًم

ظمتٓم٤مـمٝمؿ ًمٌٚمدة إـه قمٜمد A:<، ويم٤مٟم٧م أول طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م هلؿ ؾمٜم٦م إظمػمة ذم طميُمقت

، وىمد (<:9ــ ص :ـــطم٘م٤مف ضمإشم٤مريخ ذم وادي سمقطم٦م ذىمل طميُمقت )ضمقاهر  "قمٞمٜم٤مت"

سمدأت ومٕمٚمٞم٤ًم سمدوًم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدر  اؾمتٓم٤مقمقا سمٕمد ذًمؽ شمٙمقيـ قمدد ُمـ اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

اًمٕم٤مصٛم٦م اًم٘مديٛم٦م  "ؿمٌقه"ـه ، اًمذي أوصؾ دوًمتف طمتك =:Aسمقـمقيرق اًمٙمثػمي ؾمٜم٦م 
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 "،اًمِمحر"ُمع طمّمقًمف قمغم ُمدن اًم٤ًمطمؾ اًمرئٞمًٞم٦م ظمّمقص٤ًم  ،عمٛمٚمٙم٦م طميُمقت اًم٘مديٛم٦م

ات اًمتل مل شمٜم٘مٓمع ظمالل ومؽمة رهمؿ اًمثقرووُمدن اًمِمامل وأودي٦م دوقمـ وقمٛمد وهمػمه٤م . 

ؿمخّمٞم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدر ُمـ أبرز ؿمخّمٞم٤مت شم٤مريخ طميُمقت احلدي٨م  ري٥م أنّ  وٓ، طمٙمٛمف

ـه ذم قمٝمد آظمر ؾمالـملم اًمدوًم٦م ?@;9 -م  ?<9Aواٟمتٝمك آظمر هذه اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ؾمٜم٦م 

وُمثٚمام يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م  ًلم سمـ قمكم اًمٙمثػمي سم٘مٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م .احلاًمٙمثػمي٦م ذم ؾمٞم١من اًمًٚمٓم٤من 

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم يد سمدر سمقـمقيرق ، وم٘مد يم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ ـمٛمقطم٤مت آل يمثػم

اًمٖمروب احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمدوًمتٝمؿ ذم اٟمٙم٤ًمرهؿ اًمِمٝمػم أُم٤مم اًمدوًم٦م اًم٘مٕمٞمٓمٞم٦م طمقل اعمٙمال سمٕمد 

، ويم٤من حت٘مٞمؼ ذًمؽ يٕمٜمل اعمٙمال هق احلٚمؿ اًمٙمٌػم ٔل يمثػمويم٤من دظمقل  ،دظمقهلؿ اًمِمحر

قطم٤مت ؿمٕمر ىم٤مًمف أطمد ؿمٕمراء آل ح هذه اًمٓمٛمؾم٘مقط أىمقى اعمٕم٤مىمؾ اًمٞم٤مومٕمٞم٦م اعمٕم٤مدي٦م . ويقّو 

 :قمٌداحلؼ" ًمــــ سم٤مُمٓمرف  يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اعمٕمّٚمؿ يمثػم

ُمـخ ٟمقديأٟٓم٤مد ر                                 ـ قمٛمر سمــ ضمٕمٗمرسمىم٤مل اًمٙمثػمي   د ي٤مًمِمقا

 ـ رقمـــقديــــــــٙمال سم٤محتوقمغم اعم                                 رذٟم٤مه٤م ورسمؽ ىمـدّ ــــــر ظمـــــــــــــــحـــــاًمِم

طمٞم٨م ذيمر اًمِم٤مـمري :  ،٦مٜمَ فمَ ُمٜمٝم٤م : أهنؿ ُمـ سمٜمل  ،قمدد ُمـ إىمقال رَ يمِ وم٘مد ذُ  ،أُم٤م قمـ ٟمًٌٝمؿ

قمت٘م٤مد اًم٤ًمئد أهن٤م أ ٧م ُمـ ٦م ، واإلٜمَ فمَ صاًل ُمـ سمٜمل أٟمحدرت إقمت٘م٤مد أن هذه اًمٕمّم٦ٌم يًقد اإل

ُمـ مهدان،  اًمُٙمَت٤مب اعمت٠مظّمريـ : أهّنؿ سمٕمضهؿ وقمدَ  (.<?;ـــ ص :ـــضم فمٗم٤مر )اًمِم٤مـمري سمالد 

دون  أن يًتٜمد إمم ُمرضمع ؾم٤مسمؼ  ؿَ قمَ ، وزَ "آل يمثػم أقمٔمؿ ىمٌٞمٚم٦م مهداٟمٞم٦م"ري:ذيمر اًمٌٙمطمٞم٨م 

ة ذم ظمتٗمك سمٕمد فمٝمقر يمٜمدّ إ، صمؿ ؾمالم ذم فمٗم٤مرٝمؿ ذم قمٍم ُم٤مىمٌؾ اإلسم٠مهنؿ ؾمٓمع ٟمجٛم

 احلؼ قمٌدؾمٕمٞمد ؿ اعمٕمٚمّ "اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌل هؿ رــــوذيم (.;8:ــ )اجلٜمقب اًمٕمريب ص قتــــــطميُم

 ىم٤مل قمٜمٝمؿ :طمٞم٨م  "،دانــــــــــمه" سم٢مؾمؿ اًمدُّمقين"

 يمؿ ُمـ مجـؾ يقر سمثـ٘مؾ محقًمف                                                       زيـ ذم ُم٘مٜمّمٝمؿ لمهدان فمٜم
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 سم٤مجلقد واؿمٗمقا ٟمٗمًـــل اعمٕمٚمقًم٦م                                                       ُم٤مهمػم مهدان اًمذي ؿم٤مىمقٟمـ٤م

ه٤م سم٠مؾم٤ًم وأذومٝم٤م ، وأؿمدّ ىم٤ٌمئؾ مهدان ُمـ اًمٕمرب اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م "آل يمثػم أقمٔمؿ : ٤مغوذيمر اًمدسمّ 

ُمـ ىم٤ٌمئؾ مهدان سمٜمق يمثػم سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ  "يمٚمٞمؾاإل"(.وضم٤مء ذم ;?ـــص :ـــ)اًمدسم٤مغ ضم"ُم٘م٤مُم٤مً 

قمٜمد احلدي٨م قمـ  "اًمّمٗم٦م"وذيمر ذم  .(:;:ـــ ص 98ـــيمٚمٞمؾ ضمىمٞمس سمـ سمٙمٞمؾ سمـ مهدان )اإل

أودي٦م طميُمقت : صمؿ يٗمٞمض ُمٜمقب ُمـ قملم ودوقمـ سملم ؿم٤ٌمم واًم٘م٤مرة ، واًم٘م٤مرة هلٛمدان 

اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف "هذه اًم٘م٤مرة  ؼؼ حم٘مّ وقمٚمّ  (.:?9 ـــىمري٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم وؾمٓمٝم٤م طمّمـ. )اًمّمٗم٦م ص

٤من ومػمى أن ٟمًٌٝمؿ أُم٤م سم٤مطمٜمَ  (.:?9ـــ ٦م ُمٜمٝمؿ آل يمثػم )اًمّمٗم٦م ص، ومهدان هذه هلؿ سم٘مٞمّ قم٤مُمرة

آل قمٛمر،  :آل يمثػم وُمـ ىم٤ٌمئؾ (.>:9ــ ص :ــطم٘م٤مف ضمإشم٤مريخ ٦م )ضمقاهر ٜمَ فمَ يٜمتٝمل إمم سمٜمل 

، ويمذًمؽ اًمقدود آل قمٌداًمٚمف، آل قمٌدو ،(@?;ـ ص :ـاًمِم٤مـمري ضمشم٤مريخ ، آل قمقن )آل قم٤مُمر

ٓم٘م٦م فمٗم٤مر وذق رُمٚم٦م اًمرسمع ومه٤م يًٙمٜم٤من ذق طميُمقت ذم ُمٜم ،د وسمٞم٧م يمثػمٞمؿمسمٞم٧م ر

قمٜمد احلدي٨م قمـ فمٗم٤مر وىم٤ٌمئؾ وقاطمٞمٝم٤م ُمـ آل ذم )إدام اًم٘مقت(، ٤مف ر اًمً٘مّ ــــــ. ذيماخل٤مزم

  .اس ، آل قمكم سمـ يمثػمومٛمٜمٝمؿ اعمراهلم ، آل وم٤موؾ ، اًمِمٜم٤مومر ، آل روّ  ، ىم٤مل:يمثػم

م ـــــــــ٦م سمـ طمٜمَ فمَ مم سمٜمل إل يمثػم ذم ٟمًٌٝم٤م آع ىمٌٞمٚم٦م ـــشمرضم:  ىمٚم٧م  ء ذم يمت٤مب ٤مـــــــــــــوم٘مد ضم اًمٜمٝمدي٦م،را

قرّم تاعمسمـ رؾمقل إذف قمٛمر سمـ يقؾمػ ( ًمٚمٛمٚمؽ إن٤ًمبصح٤مب ذم ُمٕمروم٦م إـمروم٦م إ)

ؿمتٝمروا إئٛم٦م اًمذيـ طمد إأو ،طمد ُمٚمقك اًمٞمٛمـ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجريأ ،ـه<A<ؾمٜم٦م 

 : @;:ـــ ، وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف صٝمر ذم قمٚمقم يمثػمة ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٜم٥ًمؿمتإ، وىمد سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ

ئٝم٤مأذيمر ُمِم٤مئخ طميُمقت )أي " د هن، ومذيمر ُمـ سمٜمل طم٩مد و ُمذهنوم٘م٤مل وهؿ سمٓمٜم٤من :  ،(ُمرا

م سمٜمل  واًمِمٞمخ  ،ل يمثػمآ٦م ٜمَ فممم سمٜمل إويرضمع  :ن ىم٤مل أمم إ ٦م ...ٜمَ فمسمٜمق طمرام وُمـ سمٜمل طمرا

حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ ظمٞمف أسمـ إ، واعمٓم٤مع ومٞمٝمؿ سمـ قمٛمر سمـ يمثػمإومٞمٝمؿ طمًـ سمـ قمٛمر 

ات اًمِمٞمخ ومٞمٝمؿ حمٛمد سمـ قمكم سمـ واًمّمؼّم  . قمرجمحد سمـ قمٞمًك إأٝمؿ خ ؿمٞمخ. واًمِماّم يمثػم
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 ،.ـهأ "٦مٜمَ فم٘م٤مل هلؿ سمٜمل ٝم٤م يُ ٚمّ ذه اًمقضمقه يمُ ــــــه. ُمر قمٚمٞمٝمؿ قمٞمًك سمـ قمٛمر، وص٤مطم٥م إٕمٗمرضم

و "اإليمٚمٞمؾ"، وذيمر ٟم٥ًم  اًمٕمرب" ضمزيرةصٗم٦م "ف ٞمد ه١مٓء ذم يمت٤مسمهنوىمد ذيمر اهلٛمداين سمٜمل 

يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم  ،٦مٜمّ فمل يمثػم ٟمًٌٝمؿ ذم سمٜمل آن إل ًمٞم٤مس اعمٙمّ إوذيمر  .محػم ذم هند ىمْم٤مقم٦م

ء أـه. وىمد ضم٤مء ذيمر سمٕمض >;;9قرّم ؾمٜم٦م تاعماًمٕمٓم٤مس  سمـ طمًـ ٕمحد إن٤ًمبرؾم٤مًم٦م  ُمرا

ـه ص٤مل >:@ومٗمل ؾمٜم٦م :  "شم٤مريخ ؿمٜمٌؾ"، وم٘مد ضم٤مء ذم طمداث اًمت٤مريخ احليُملأل يمثػم ذم آ

ل قم٤مُمر آًمٞمٝم٤م ومِم٤مرك إصمؿ دظمؾ  ،صمٛمر ٟمخٞمٚمٝم٤م قمكم سمـ قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمثػم قمغم ؿم٤ٌمم ومجذّ 

سمـ ه٤مؿمؿ إل "شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م"يمذًمؽ ضم٤مء ُمثؾ ذًمؽ ذم  .أ.ـه"ومٞمٝم٤م قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ

، وُم٤مت ل يمثػم قمغم اًم٘مرىآن٤مب أ، ومم فمٗم٤مر ُم٘مر ممٚمٙمتفإف ؾم٤ممل احلٌقـمل وشمقضّم " :وم٘م٤مل Aـ ص

وًمٞمس هق قمكم سمـ قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر ، ـه=?<ول ؾمٜم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمكم سمـ قمٛمر سمـ يمثػم إ

ذا هق يمثػم ــوـه ..ـه أ "سمٜمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ يمثػمإول ػ قمٚمٞم٤ًم إ، وظمٚمّ يت ذيمرهإ

ـّ ًمٞمف اًم٘مٌٞمٚم٦مإل يمثػم اًمذي شمٜمت٥ًم آضمد   ، وًمٞمس هق يمثػم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ اهلٛمداين يمام فم

ًّ اعمت٘مدّ ٜمحـ ٟمرى يمالم ًمٞمف. ومإ٦م هذه اًمٜم٦ًٌم يت سمٞم٤من قمدم صحّ وؾمٞم٠م ،اًمٌٕمض ٤مسملم ُملم ُمـ اًمٜم

ل يمثػم هؿ آ نّ أقمغم  ل ُم٤م يدل  ًمٞم٤مس اعمٙمّ إذف قمٛمر سمـ يقؾمػ وُمث٤مل اهلٛمداين واعمٚمؽ إأ

. صمؿ هذا )طم٥ًم قمٚمٛمل(ٖمػم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم طمدٌ أ ْؾ ٘مُ ومل يَ  ،٦م وًمٞمًقا ُمـ مهدانٜمّ فمُمـ سمٜمل 

 ء اًم٤ًمدةهتؿ قمٚمامإو اهلجري، وهق اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ،بق ـمقيرقأضم٤مء قمٍم اًمًٚمٓم٤من سمدر 

ًّ أ، وواوم٘مقا قمٜمد ذيمرهؿ ٟم٥ًم اًمًٚمٓم٤من سمدر سمٜمًٌف اًمٕمٚمقي٦م ُملم ٤مسم٦م اعمت٘مدّ بق ـمقيرق يمالم اًمٜم

بق أسمـ ه٤مؿمؿ ٟم٥ًم اًمًٚمٓم٤من سمدر إ، وم٘مد ذيمر ٦مٜمَ فمٜمل مم سمإل يمثػم يرضمٕمقن ذم ٟمًٌٝمؿ آ نّ أ ذم

هق سمدر سمـ قمٌداًمٚمف سمـ ضمٕمٗمر سمـ " :وم٘م٤مل  ـ<;ـ ـمقيرق ذم )شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م( ص

٦م سمـ ٜمَ فمقمٌداًمٚمف سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ ضمٕمٗمر سمـ سمدر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ 

مم يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من سمـ إيمؼم صمؿ يٜمتٝمل اًمٜم٥ًم قمٌداًمٚمف طمرام سمـ قمٛمر سمـ ؾم٠ٌم إ
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خ اًمٕمٞمدروس ٦م اًمًٞمد زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ قمٌداًمٚمف سمـ ؿمٞمتهٙمذا ضم٤مء ذم دؿم . هقد قمٚمٞمف اًمًالم

سمٕمد  @ـ ٤مس ذم رؾم٤مًمتف صاًمٕمٓمّ سمـ طمًـ محد أوىمد ذيمر هذا اًمٜم٥ًم اًمًٞمد  .ـه أ ..."اًمٕمٚمقي

محد سمـ قمٌداًمرمحـ أره اًمًٞمد ( اًمذي طمرّ ل يمثػمآوٟمحـ ٟمقرد ٟمًٌٝمؿ )أي " :ن ىم٤ملأ

 دي زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ قمٌدبق ـمقيرق ٟم٘ماًل قمـ ؾمٞمّ أاًمٕمٞمدروس وم٘م٤مل ذم ٟم٥ًم اًمًٚمٓم٤من سمدر 

هؾ طميُمقت أهؾ اًمٗمْمؾ وأٜمٌؾ وهمػمه ُمـ طمٕمٞمدروس ومٞمام ٟم٘مٚمف قمـ شم٤مريخ اهلل سمـ ؿمٞمخ اًم

٦م هل ٟم٦ًٌم ٜمَ فممم سمٜمل إل يمثػم آن ٟم٦ًٌم أقمغم  . وهذا يدل  آٟمٗم٤ًم..." صمؿ ذيمر اًمٜم٥ًم اعمذيمقر ...

وُم٤م  ؟ول ُمـ ىم٤مل هبذاأدري ُمـ أوٓ  طمديث٦م اًمٕمٝمد،مم مهدان هل إن اًمٜم٦ًٌم أو ،ىمديٛم٦م

 ظملم احلْم٤مرم٦م يمثػم ُمـ اعم١مرّ ٜمّ فممم سمٜمل إل يمثػم آوىمد ىم٤مل سمٜم٦ًٌم  .؟وُمتك يم٤من ذًمؽ ؟تفطمجّ 

  .اًمٙم٤مف وهمػمهؿقمكم ٤مف وؾم٘مّ واًمٜم٤مظمٌل  سمـ ه٤مؿمؿ واًمِم٤مـمريإإسمـ قم٘مٞمؾ ويـ ُمٜمٝمؿ ظمرّ ٠ماعمت

ـه( ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر "حتٗم٦م اًمزُمـ ذم شم٤مريخ ==@وذيمر اًمٕمالُم٦م اعم١مّرخ احلًلم إهدل )ت 

: " إّن وٓي٦م طميُمقت  ;;>صـــ :ضمــــ 9ٜمٕم٤مء طص-ؾم٤مدات اًمٞمٛمـ" ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اإلرؿم٤مد

هل ًمٌٜمل دويس سمـ راصع وٟمًٌٝمؿ ذم هند...وُمـ وٓهتؿ اعمٕم٤مسيـ ًمٜم٤م راصع سمـ دويس 

اًمٜمٝمدي...أُم٤م فمٗم٤مر ومقٓيتٝم٤م ًمٌٜمل يمثػم حمٛمد وقمٌداًمٚمف وهؿ ُيٜمًٌقن إمم هنـد أيْم٤ًم...وىمد 

 ." أظمؼمين سمٕمض احلْم٤مرمد ظمروضمٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م راصع سمـ دويس، هٙمذا إؾمت٘مّٚمقا سمٔمٗم٤مر سمٕم

ـه( ذم يمت٤مسمف "اًمٜم٦ًٌم إمم ?>Aوذيمر أيْم٤ًم اًمٕمالُم٦م اعم١مّرخ قمٌد اهلل اًمٓمّٞم٥م سم٤مخمرُم٦م )ت

أبقفمٌل ذم طمرف  -اعمقاوع واًمٌٚمدان" ـمٌٕم٦م أومم حت٘مٞمؼ وٟمنم ُمريمز اًمقصم٤مئؼ واعمخٓمقـم٤مت 

"... اًم٤ٌمء اعمقطمدة اًمتحتٞم٦م ٟم٘ماًل قمـ ظم٤مًمف ُٕمف اًم٘م٤ميض اعم١مّرخ ُمًٕمقد سمـ أيب ؿمٙمٞمؾ:

ل يمثػم يٜمتًٌقن امم آ ُم٤م اًم٘مقل سم٠منّ . أ"أـه.

 ،ُملمُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدّ  طمدٌ أسمف  ْؾ ٘مُ ومل يَ  خم٤مًمٌػ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، وٕمٞمٌػ  ىمقٌل ومٝمذا  ،مهدان



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  331صفحة | 

 

هذا اًم٘مقل فمٝمر ذم اًم٘مرن  نّ إقمت٘مد أ، ووٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،ريـاعمت٠مظّم اًمُٙمَت٤مب ىمقل سمٕمض سمؾ هق 

ـَ أ، اهلجري قمنم ًم٨ماًمث٤م هذا  نّ ٢موم اهلٛمداين، هؿ هق يمثػم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿن ضمدّ إ ُم٤م ُمـ فم

 :                    يتوسمٞم٤من ذًمؽ يم٤مٔ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ يّمح

يمثػم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ هق رضمؾ ضم٤مهكم وسمٞمٜمف وسملم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  نّ إ :وًٓ أ

ًّ رضم٤مل @ؿ طمقازم وؾمٚم ومٞمّمٌح سمٞمٜمف  ،ون سم٘مرنٕمدّ رضم٤مل يُ  ;ن يمؾ إ٤مسم٦م ُمـ ، وسمح٤ًمب اًمٜم

ة ىمٌٞمٚم٦م ٕمرف ذم هذه اعمدّ ؾمٜم٦م ومل يُ  8=:وسملم قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ي٘م٤مرب 

اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يرضمع ٟمًٌٝمؿ امم يمثػم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ يم٤مٟم٧م طمد أ نّ إ، سمؾ ؾمؿ اًمٙمثػمي٢مسم

سم٦م  ،طمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مخل٤مرذم وًمٞمس سم٤مًمٙمثػميأو ،ٕمرف ىمٌٞمٚمتف سمٌٜمل اخل٤مرفشمُ  وهق وامم سمـ زيد سمـ صمقا

بق صمامُم٦م زي٤مد سمـ أ، يمذًمؽ سمٜمق اًمّم٤مئد وُمٜمٝمؿ قمٛمرو اخل٤مرذمسمـ سمـ احلٙمؿ سمـ ؾمٚمامن سمـ قمٌد 

اًمذي ىمتؾ ُمع احلًلم ريض اهلل اًمٚمف اًمّم٤مئدي قمٛمرو سمـ قمري٥م سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ دارم سمـ قمٌد

مم اًم٘مرن اًم٤ًمدس إ، وهمػمهؿ يمثػم، زد قمغم هذا ُم٤م سمٕمد قمٝمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمف

                    .ؾمؿ اًمٙمثػمي٢مٕمرف سمؾمٜم٦م ومٚمؿ شمٙمـ هٜم٤مك ىمٌٞمٚم٦م شمُ  88<وهل ُم٤م ي٘م٤مرب  ،اهلجري

مم إويمثػم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ اًمذي يرضمع  ،٦مٜمَ فممم سمٜمل إل يمثػم اًمذي يرضمع آضمد  نّ إ :صم٤مٟمٞم٤مً 

ة سمٞمٜمٝمام، وهذا ظمتالف اعمدّ إُمع ُمراقم٤مة  ،ؾمامء سملم اًم٘م٤ٌمئؾٟمام هق ُمـ سم٤مب شمِم٤مسمف إإ ،مهدان

ًّ  ،طم٤مصؾ سملم يمثػم ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾاًمٌمء  ُمـ  اً ـ ًمف يمثػمن يتٗمٓمّ أ وىمَؾ  ،٤مسم٦موهق ُمٕمروف قمٜمد اًمٜم

  .                               ، ومْماًل قمـ سمٕمض قمٚمامئٝمؿاًمٜم٤مسقم٤مُم٦م 

: ضم٤مءت ىمٌٞمٚم٦م آل يمثػم إمم طميُمقت ُمـ سمالد فمٗم٤مر )صالًم٦م( ُمع سمٓمقن سمٜمل فمٜم٦َم سمـ صم٤مًمث٤مً 

ـه"قمٞمٜم٤مت اًم٘مديٛم٦م" A:<طمرام، اًمتل ؾمٙمٜم٧م ذق طميُمقت، وآل يمثػم إظمتّٓمقا ؾمٜم٦م 

د سمٜمل فمٜم٦َم" يم ام ذيمر سمقادي سمقطم٦م ذق طميُمقت، وُمث٤موي آل يمثػم يم٤مٟم٧م شُمًّٛمك سمـــ"ؾمقا

 اعم١مّرظمقن احلْم٤مرم ُمثؾ إؾمت٤مذ حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر سم٤مُمٓمرف.
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: رهمؿ أّن رواي٦م ٟم٥ًم آل يمثػم احلْم٤مرم إمم مهــــــدان هل اًم٤ًمئدة أن سملم ؾمّٙم٤من راسمٕم٤مً 

٤مسم٦م واعم١مّرظملم اعمت٘مّدُملم واعمت٠مظمريـ يرضّمحقن رواي٦م ٟمًــــــ٥م  ًّ طميُمقت، إّٓ أّن ُمٕمٔمؿ اًمٜم

ٜم٦َم سمـ طمرام، ويٕمتؼموهن٤م اًمرواي٦م إىمرب إمم اًمّمقاب، ومم٤ّم ُي١مّيد آل يمثػم احلْم٤مرم ذم سمٜمل فم

ذًمؽ أّن ؾمالـملم آل يمثػم مل يٕمؽموقا قمٚمٞمٝم٤م، ومل يٜمٙمروه٤م قمٜمدُم٤م وردت ذم يمت٤مب "شم٤مريخ 

م ًمٚمٛم١مًّمػ حمٛمد سمـ ه٤مؿمؿ اًمٕمٚمقي، @>9A-ـه?<;9اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م" اًمّم٤مدر ذم ؾمٜم٦م 

وًم٦م اًمٙمثػمي٦م إومم ذم ومؽمة طمٙمؿ اًمدوًم٦م اًمٙمثػمي٦م واًمذي ُيٕمّد أبرز يمت٤مب شمّؿ شم٠ملٞمٗمف قمـ اًمد

اًمث٤مٟمٞم٦م، وهذا اًمٙمت٤مب ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م اخل٤مص٦م اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م. )ًمٚمٛمزيد أنٔمر ظمٓم٤مب حمٛمد سمـ 

رُمْم٤من ؾمٜم٦م  @:ه٤مؿمؿ اًمٕمٚمقي اعمقضّمف ًمٕمٔمٛم٦م اًمًٚمٓم٤من قمكم سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمثػمي سمت٤مريخ 

ب وصمٞم٘م٦م حمٗمقفم٦م حت٧م م، واعمتٕمّٚمؼ سمٜم٥ًم آل يمثػم اًمّمحٞمح، وهذا اخلٓم٤م<;9Aـه/==;9

 حم٤مومٔم٦م طميُمقت(.    -" سم٤معمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمقصم٤مئؼ واعمخٓمقـم٤مت سمٛمديٜم٦م ؾمٞمئقن ;?>رىمؿ "

ؿ سمٕمض اعم١مّرظملم ظم٤مُم٤ًمً  ًّ إمم صمالث جمٛمققم٤مت ىمٌٚمٞم٦م رئٞمًٞم٦م ووم٘م٤ًم  ىمٌٞمٚم٦م آل يمثػم احل٤مًمٞم٦م: ي٘م

 ل :ٕصٚمٝم٤م، وشمْمؿ يمؾ جمٛمققم٦م ُمٜمٝم٤م قمّدة ومروع، وـهــــــــــذه اعمجٛمققم٤مت اًمثالث ه

: هؿ ومرع آل قمٌداًمٚمف اعمٕمرووملم أيْم٤ًم سمآل ضمٕمٗمر اًمذيـ يٜمتٛمل إًمٞمٝمؿ اعمجٛمققم٦م إومم

اًمًٚمٓم٤من سمدر أبق ـمقيرق وؾمالًمتف، يمام يٜمتٛمل إًمٞمٝمؿ ومرع آل حمّٛمد. وه١مٓء أصؾ ٟمًٌٝمؿ ذم 

هذه اًمٕمّم٦ٌم  قمت٘م٤مد أنّ يًقد اإل فطمٞم٨م ذيمر اًمِم٤مـمري، أنسمٜمل فمٜم٦َم سمـ طمرام ُمـ هند ىمْم٤مقم٦م. 

٤م أ ٧م ُمـ فمٗم٤مر )أدوار اًمت٤مريخ احليُمل قمت٘م٤مد اًم٤ًمئد أهّن ٜم٦َم، واإلفمُمـ سمٜمل  ٟمحدرت أصالً إ

اًمٕمٞمدروس ىم٤مل قمـ ٟم٥ًم آل يمثػم، هؿ سمٜمق يمثػم  أنّ  ف٤مس ذم يمت٤مسم(. وىم٤مل اًمٕمٓمّ <?;ـص :ـضم

ك طمرام سمـ قمٛمر سمـ ؾم٠ٌم إيمؼم سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ ٜم٦َم سمـ طمرام سمـ قم٤مُمر اعمٙمٜمّ فمسمـ 

(. اعم٤ٌمرك اًم٘م٤مـمٜملم ذم وادي طميُمقتاًمٕمرب  ٟم٦ًٌم سمٕمض ىمحٓم٤من )اًمًٗمٞمٜم٦م اعمجٛمققم٦م ذم

طمرام ُمـ سمٜمل ٜم٦َم ُمـ فمَ آل يمثػم ُمـ سمٜمل  أنّ  ،ـه<A< ؾمٜم٦مقرّم وذيمر اعمٚمؽ إذف اًمرؾمقزم اعمتُ 
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ورد ذم ٟمًخ أظمرى ًمٚمٙمت٤مب، ضم٤مء ومٞمٝم٤م  فؼ اًمٙمت٤مب ذم اهل٤مُمش قمغم أن، وأؿم٤مر حم٘مّ ىمْم٤مقم٦م هند

ُمذطم٩م )ـمروم٦م إصح٤مب ذم ىمٌٞمٚم٦م ٜم٦َم سمـ طمرام، ُمـ فمرو سمـ يمثػم سمـ ٛمْ آل يمثػم جيٛمٕمٝمؿ قمَ  أنّ 

وهذا اًمٜمص ًمٞمس ُمـ يمالم إذف اًمرؾمقزم ذم ُمتـ يمت٤مسمف (. @;9 ـُمٕمروم٦م إن٤ًمب ص

٤مخ وشمٕمٚمٞم٘م٤مهتؿ اًمتل أىمحٛم٧م ذم ُمتـ اًمٙمت٤مب إصكم يمام  ًَ إصكم، سمؾ هق ُمـ شمالقم٥م اًمٜمُ

لم طميُمقت... ُمـ ورد ذم سمٕمض اًمٜمًخ، طمٞم٨م أهنؿ ي٘مقًمقن ٟم٥ًم آل يمثػم آل سمدر ؾمالـم

يمثػم ُمذطم٩م، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أّن آل يمثػم مل شمٙمـ هلؿ ؾمٚمٓمٜم٦م سمحيُمقت ذم قمٝمد اعمٚمؽ إذف 

اًمرؾمقزم، يمام أّن اًمًٚمٓم٤من سمدر اًمٙمثػمي هق ُمـ ؾمالـملم طميُمقت ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ 

 اهلجري، وًمٞمس ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري زُمـ شم٠ملٞمػ يمت٤مب "ـمروم٦م إصح٤مب" ًمٚمرؾمقزم.

٘م٤مل هل٤م هند وهؿ ًمٞمًقا يمذًمؽ، أن مجٞمع هذه اًم٘م٤ٌمئؾ يٌ  هرضمع وٟمقّ رؾمقزم إذف اًم وًمٙمـ

ومٝمؿ  أنام ىمٞمؾ هلؿ هند ٕهنؿ يًٙمٜمقن ذم اًمٌالد واٟمتًٌقا إمم هذا آؾمؿ ومٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ، وإّٓ 

 (.A;9ــ خمتٚمٗمق اًم٘م٤ٌمئؾ وإصؾ ومٞمٝمؿ ُمـ ىمحٓم٤من )ـمروم٦م إصح٤مب ذم ُمٕمروم٦م إن٤ًمب ص

:هؿ ومرع آل قم٤مُمر، وُمٜمٝمؿ: آل قمٌداًمٕمزيز، وآل قمٌدات، وآل يمّدة. وه١مٓء اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٛمثاًل ذيمر اهلٛمداين ذم اإليمٚمٞمؾ، ُمـ ىم٤ٌمئؾ مهدان أصؾ ٟمًٌٝمؿ ذم مهدان ُمـ يمٝمالن سمـ ؾم٠ٌم. 

سمٜمق يمثػم سمٓمـ ُمـ ؿمٌٞم٥م سمـ ىمٞمس، ُمـ وٞم٤مف سمـ ؾمٗمٞم٤من، ُمـ أرطم٥م سمـ اًمدقم٤مم، ُمـ 

٤مًمؽ سمـ ضمِمؿ سمـ طم٤مؿمد سمـ ضمِمؿ سمـ ظمػمان اًمّمٕم٥م سمـ دوُم٤من سمـ سمٙمٞمؾ، وسمٜمق يمثػم سمـ ُم

(، وذيمر ىم٤ٌمئؾ ؾمٗمٞم٤من سمـ أرطم٥م شمًٙمـ ُمٜمٓم٘م٦م :;:ـص 98ــيمٚمٞمؾ ضماإل) سمـ ٟمقف سمـ مهدان

(، وذيمر أيْم٤ًم ذم اًمّمٗم٦م قمٜمد احلدي٨م قمـ <=ـ اجلقف ذم اًمٞمٛمـ )صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب ص

 يٗمٞمض ُمٜمقب ُمـ قملم ودوقمـ سملم ؿم٤ٌمم واًم٘م٤مرة، واًم٘م٤مرة" :طمٞم٨م ىم٤مل ،أودي٦م طميُمقت

ؼ حم٘مؼ اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف "هذه اًم٘م٤مرة قم٤مُمرة، . وقمٚمّ "هلٛمدان ىمري٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم وؾمٓمٝم٤م طمّمـ

ومرىم٦م ُمـ مهدان ي٘م٤مل هلؿ اعمح٤مشمؾ ُمـ ذي " :، وىم٤مل"٦م ُمٜمٝمؿ آل يمثػمومهدان هذه هلؿ سم٘مٞمّ 
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 ـ)اًمّمٗم٦م ص"٦م ُمـ سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م سمريدة اًمّمٞمٕمرة وومرىماجلراب سمـ ٟمِمؼ وهؿ ُمع يمٜمدّ 

يمٚمٞمؾ قمـ ؾم٥ٌم ٟمزوح ىمٌٞمٚم٦م اعمح٤مشمؾ ُمـ )ذي ضمراب سمـ ٟمِمؼ (. وذيمر اهلٛمداين ذم اإل:?9

سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مٟمع سمـ صٝمالن سمـ زيد وهق صمقر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ دوُم٤من سمـ سمٙمٞمؾ سمـ 

ضمِمؿ سمـ ظمػمان سمـ ٟمقف سمـ مهدان سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ أوؾمٚم٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ اخلٞم٤مر سمـ 

د سمـ قمٞمًك اًمٕمث٤مري ىم٤مل: صمٜمل حمٛمُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ يمٝمالن( إمم طميُمقت، طمٞم٨م ىم٤مل: طمدّ 

ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ سمـ أيب اجلٝمؿ اًمٜمِم٘مل ي٘مقل: يم٤من ُمـ ٟمِمؼ سمٓمٜم٤من يٛمجد وذو اجلراب 

ؾم٤ميمٜملم سمروصم٤من ُمـ أؾمٗمؾ اجلقف، ويم٤مٟمقا ذم حمٚملم ُمت٘م٤مسمٚملم يمؾ ىمٌٞمؾ ذم واطمد، وسملم 

اعمحٚملم قمرض اًمقادي، ويمؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمٜمٝمؿ زه٤مء صمالصمامئ٦م رضمؾ، ومٕمؼم رضمؾ ُمـ أطمد احلٞملم 

ف قمغم ُمٜمزًمف وطمرُمتف، ومزضمره، صمؿ قم٤مد ومزضمره، صمؿ قم٤مد ومرُم٤مه ُمـ احلل اًمث٤مين يتنّم قمغم رضمؾ 

وم٘متٚمف. وشمٜم٤مؿم٥م احلٞم٤من احلرب، ومام اٟمجٚم٧م قمٜمٝمؿ اًمٗمتٜم٦م طمتك ُم٤مشمقا وسم٘مل ُمٜمٝمؿ اًمٞمًػم، 

ومامًم٧م سمٜمق يٛمجد إمم سمٜمل قمٌد سمـ قمٚمٞم٤من وم٠مضم٤مروهؿ وؿم٤مريمقهؿ ذم اًمدي٤مر ومٝمؿ ُمٕمٝمؿ إمم 

 ل قمٌد سمـ قمٚمٞم٤من ظمٌم ذو اجلراب ُمٓم٤موًم٦م أرطم٥م وم٠مضمٚمقا إّٓ اًمٞمقم. ومٚمام ص٤مروا ذم يمٗم٦م سمٜم

اًم٘مٚمٞمؾ إمم طميُمقت ومٚمٝمؿ هب٤م اًمٞمقم صمروة، واٟمخزًم٧م ومرىم٦م ُمٜمٝمؿ إمم هدد ومٝمؿ هب٤م إمم 

آل يمثػم ُمـ سمٜمل "  :اهلل سمـ قمٌٞمدإوىم٤مل (. <:9، >:9 ــص 98 ـــيمٚمٞمؾ ًمٚمٝمٛمداين ضم)اإلاًمٞمقم. 

مٜمَ فم ًُ  فًتدرك قمٚمٞموًمٙمـ مم٤م يُ  ،٦م ُمـ طمرا اًمٞمٛمـ ٟم٤مس ُمـ آل ذم ٚمامت ُمـ سمالد اجلقف أن سم٤مًم

ؾمؿ ؿم٤ٌمم طميُمقت ضم٤مء ُمـ ؿم٤ٌمم إإن " :، وىم٤مل أيْم٤مً "يرضمٕمقن ذم اًمٜم٥ًم إمم مهدان ،يمثػم

سمـ أؾمٕمد سمـ ضمِمؿ سمـ طم٤مؿمد سمـ ضمِمؿ سمـ ظمػمان سمـ  فوهق ًم٘م٥م قمٌداًمٚم ،يمقيم٤ٌمن ذم اًمٞمٛمـ

ًُ وؾمٙمٜمقا ؿمٌ ،ٟمقف سمـ مهدان، وىمد ٟمزل سمٕمض شمٚمؽ اًم٘مٌٞمٚم٦م سمحيُمقت ٞم٧م هبؿ ٛمّ ٤مم وم

وأن أهؾ اًمٙمن ُمـ  ،قمٌد اًمٕمزيز ُمـ هند مهدانآل ؿم٤ٌمم وأهؾ ىم٤مرة د أن أهؾ أيْم٤ًم، وسمف يت٠ميمّ 

وهند مهدان ُمـ أ الد  ،يمام ئمٝمر أن هند ىمْم٤مقم٦م ٟم٤مىمٚمقن إمم طميُمقتوهند ىمْم٤مقم٦م، 
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 ،ؾ ُمـ ذي اجلراب سمـ ٟمِمؼئاعمح٤م، وام أهنؿ ُمـ أصقل سمٜمل اعمح٤مئؾرسمّ " أيْم٤ًم: . وىم٤مل"اًمٌالد

دام إ)"ريدة اًمّمٞمٕمر ٤منؾمٙمّ  فصٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب قمٜمد وصٗم فذيمرهؿ اهلٛمداين ذم يمت٤مسم ـاًمذي

ُم٤مسملم هند مهدان وهند ىمْم٤مقم٦م، ه١مٓء طمت٤مر ذم ٟم٥ًم آل يمثػم إاهلل هٜم٤م  سمـ قمٌٞمدإو .(اًم٘مقت

٦ٌََم سمـ اًمُدقَم٤مِم سمـ ُم٤مًمِِؽ سمـ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم سمـ "وىم٤مل اًمزسمٞمدي  َداَن، هَنُْد سمـ ُُمْرِه َصْٕم٥م سمـ ذم مَهْ

٦م ٕمَ سمٞمِ ٦م سمـ رَ ٚمْ ؾَم وْ سمـ أُ  يدْ ع سمـ زَ ٞمَ ٌْ ان سمـ ؾُم دَ سمـ مَهْ  قْف ان سمـ ٟمُ ػْم سمـ ظَم  ؿِْم ضُم سمـ  ٞمْؾ ٙمِ سمـ سمَ  ٤منْ ُمَ وْ دُ 

وقمٜمد سمحثٜم٤م ذم أن٤ًمب سمٜمل اعمح٤مئؾ (. )شم٤مج اًمٕمروس"النْ ٝمْ سمـ يمَ  يدْ سمـ زَ  ْؽ ٤مًمِ ٤مر سمـ ُمَ ٞمْ سمـ ظَم 

ؾمٛمٝم٤م إمل ٟمجد ومٞمٝم٤م ىمٌٞمٚم٦م  ،وذم أن٤ًمب سمٜمل هند مهدان ،"اعمح٤مشمؾ ُمـ ذي اجلراب سمـ ٟمِمؼ"

مل٤م مت٤مُم٤ًم ذا خم٤مًمػ ــــــــوـه مهدان، أن هند مهدان وسمٜمل اعمح٤مئؾ شمرضمع إمم سمٙمٞمؾ إو٤موم٦مً  ،سمٜمق يمثػم

 .إمم طم٤مؿمد مهدانذم اًمٜم٥ًم ؿ يرضمٕمقن قمغم أهّن ه١مٓء اًمٞمقم قمٞمف آل يمثػم يدّ 

ومٚمٝمقم، وآل ضمٕمٗمر سمـ ـم٤مًم٥م، وآل ُمرقمل  : هؿ ومرع آل قمٛمر، وُمٜمٝمؿ: آلاعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م

سمـ ـم٤مًم٥م، وآل اًمٕم٤مس، وآل اًمٗم٤مس، وآل سمـ ُمٝمري. وه١مٓء أصؾ ٟمًٌٝمؿ ذم طميُمقت 

٤ٌَمِئْؾ اًمُٕماَمَٟمِٞم٦ْم" يم٤مًمت٤مزم :ذم اًمِمٜم٤مومر ل يمثػم آضم٤مء ٟم٥ًم ُمـ محػم. و : )ىمٌٞمٚم٦م آل يمثػم "ُُمْٕمَجْؿ اًمَ٘م

رو سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضمِمؿ ىمٌٞمٚم٦م ىمحٓم٤مٟمٞم٦م، يتّمؾ ٟمًٌٝم٤م إمم يمثػم سمـ طميُمقت سمـ قمٛم

قمٌدؿمٛمس سمـ وائؾ سمـ طمٞمدان سمـ ىمٓمـ سمـ قمري٥م سمـ زهػم سمـ أيٛمـ سمـ اهلٛمٞمًع سمـ محػم  سمـ 

٤ًٌم، وُمٜمٝمؿ اًمِمٜمٗمّ ...هقدسمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من سمـ  سمـ ؾم٠ٌم   : واعمٗمرد .. ريقن ٟمً

وهٜم٤مك أومخ٤مذ أظمرى إٟمٗمّمؾ سمٕمْمٝم٤م قمـ اعمجٛمققم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م  .أـه( رياًمٙمثػمي واًمِمٜمٗمّ 

اًمثالث اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤ًم، وُمـ هذه إومخ٤مذ : آل قمقن، آل ُمٜمٞم٤ٌمري، آل زيٛم٦م، آل اًمّم٘مػم، 

آل ضمٕمٗمر أُمٌدر، آل ؿمٛمالن، آل ؾمٕمٞمد سمـ ُمرقمل، وآل ؾمٜمد. وُمٕمٔمؿ هذه إومخ٤مذ اًمٙمثػمي٦م 

وقمغم  ؼ اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم ُمٞمالدي. سمرزت إمم اًمٕمٚمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري اعمقاوم

 شم٤مرخيٞم٤ًم، قمغم ذًمؽ ًمٕمدم وضمقد ُم٤م يدل   ،مم مهدان همػم صحٞمح٦مإل يمثػم آٟم٦ًٌم ىمٌٞمٚم٦م  نّ ٢مهذا وم
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ىمقال اًمِمٞم٤ٌمن وقم٤مُم٦م أ٤م ُمّ أ، ٧م قمٚمٞمف اعمّم٤مدرٜم٤م ذًمؽ ودًمّ يمام سمٞمّ  ،٦مٜمَ فممم سمٜمل إام هؿ يٜمتًٌقن ٟمّ إو

وهمػم ُمٌٜمٞم٦م  ،ىمقاهلؿٕ ن يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦مً إٓ ؾمٞمام و ،ءىمقال اًمٕمٚمامأُم٤مم أ٦م جّ ٤م ٓ شمٕمتؼم طُم هّن ٢ماًمٜم٤مس وم

ضمٝماًل ُمٜمٝم٤م  ،مم سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾإ٤م شمٜمت٥ًم هّن أه اًمٞمقم شمٕمت٘مد أ، ومٙمؿ ُمـ ىم٤ٌمئؾ وودراي٦م قمغم قمٚمؿٍ 

 ُّم٦مض هلذه إ، وًمٙمـ احلٛمد هلل اًمذي ىمٞمّ اًم٘م٤ٌمئؾ شمٚمؽؾمامء ٠مؾمامئٝم٤م سمأد شمِم٤مسمف جرّ عمو ،صقهل٤م٠مسم

ع ــــــــــطمتك يرضم ،ذم يمؾ ومؽمة ُمـ اًمٗمؽماتيمت٤مسم٦ًم ه٤م ٟمقويدوّ  شم٤مرخيٝم٤م وأن٤ًمهب٤م، حيٗمٔمقن ،قمٚمامء

 .ويًتٗمٞمدون ُمٜمٝم٤م ،ًمٞمٝم٤مإاًمٜم٤مس قم٤مُم٦م 

 : آل سم٤ميمثػم

سمـ أمحد  دي٥م اعمٕمروف قمكمة، ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر إإه اًمتل شمٜمت٥ًم امم ىمٌٞمٚم٦م يمٜمدّ ُمـ أؿمٝمر 

ر ومٞمٝم٤م خٗمت، ويم٤من ًمف هب٤م ٟمِم٤مط أديب ُمٚمحقظ . ي٘مقل ذم ىمّمٞمدة يسم٤ميمثػم اًمذي قم٤مش ذم ُمٍم

  ة :سمٜمًٌف امم يمٜمدّ 

 ـدامـــد ىمـــــــــــؿ جمــــــهل أىمٞم٤ملٍ  ِت   ُمـ آل أيب يمثػم ُمـ ؾمالٓ 

 وذم اإلؾمالم أقمالم قمٔم٤مم  ُمٜمٝمؿ ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ ُمٚمـــقك 

 ( :8=-8; ــــ)اًمًقحمل ص د ؿمٕمره ىمقًمفوُمـ ضمٞمّ 

 ؾمٙمٜم٧م وإن ُمٍما احل٤مل إن ضم٤موه                يَب  قمغم ؾمٞم١من أين شمٓمقطمـــ٧م   ؾمالمٌ 

 ا رّ ــــــــهب٤م ُم ريؿٍ ــــــــيم دٍ ــــــــــٝمـــــقح قمغم قمــــيٜم         ًمٞمس سم٤مرطم٤مً  ومٌلم فمٚمققمل ص٤مطم٥ٌم 

 : آل سم٤ميمراع

  ".طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر ذيمرهؿ سم٤مطمٜم٤ّمن ذم يمت٤مسمف " ،ةأهة ىمٞمؾ هل ُمـ يمٜمدّ 

 : ربيمُ 

، يم٤مٟم٧م شمًٙمـ وادي قمٛمد ٜمدُمـ ىم٤ٌمئؾ طميُمقت اًم٘مديٛم٦م ضمدًا، ورد اؾمٛمٝم٤م ذم يمت٤مسم٤مت اعمً

 ذم يمت٤مسمف "اعمٗمّّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم". ضمقاد قمكميمام ذيمر د.



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  332صفحة | 

 

 : اًمُٙمَرْب 

ء اعمٝمٛمٚم٦م ُمـ أؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ سم٤مدي٦م  ،ٌٞمد٤من ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مطمٞمّ  ،سمْمؿ اًمٙم٤مف وومتح اًمرا

وأروٝمؿ واىمٕم٦م ُم٤مسملم درضمتل اًمٕمرض  ،شمًٙمـ اجلزء اًمٖمريب ُمـ طميُمقت ،طميُمقت

ٞمدة ٌِ هؿ ُمـ اًمٖمرب قمَ وحيدّ  ،8ْ;3@>و 398ْ?>واًمٓمقل اًمنمىمل  8ْ;3<9"ْ و=9اًمِمامزم " 

يمام ذيمر وُمـ اًمِمامل اًمّمٞمٕمر  ،ٌٞمد ضمٌؾ ؾمٚمؿوُمـ اجلٜمقب سمٚمٕمُ  ،وُمـ اًمنمق هند ،ودهؿ

آل دًمٞمع ، آل  محر ،ؾمقد ، اعمٓم٤محل٦م ، احلقٓن ، آل إقمٞم٤مل إ : وهؿ .ذم يمت٤مسمف اًمٌٍماوي

وىمد ذيمر ذم ٟمّمقص اعمًٜمد "يمرب" ُمـ ىم٤ٌمئؾ همرب  اًمٌالدي.يمام ذيمرهؿ قم٤مشمؼ سم٤مصمٜمٞم٦م 

هؿ اهلٛمداين ُمـ ىم٤ٌمئؾ ٝمؿ سمٜمق يمرب اًمذيـ قمدّ سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م أو ًمٕمٚمّ  طميُمقت . ومٚمٕمّؾ 

وهؿ سمٜمق يمرب سمـ ضمٚمٞم٦ٌم سمـ أؾمد سمـ ضمٕمِمؿ سمـ طمريؿ ، وجيتٛمع ُمع اًمّمٞمٕمر ذم  ،اًمّمدف

. وهذا أىمرب ًمٚمّمقاب ًمٚمّمٞمٕمر ون إظمقةً ٕمدّ وٓزال اًمٙمرب يُ  ".يمٚمٞمؾاإليمام ضم٤مء ذم "طمريؿ 

ٌٞمدة إمم اًمٙمرب ُمـ طمدود قمَ "قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل :  "د١ميّ ٟمزيف ُمُ "٤مًم٦م ث اًمرطّم وحتدّ  واهلل أقمٚمؿ .

أـمراف طمدود ىمٌٞمٚم٦م اًمّمٞمٕمر امم اًمنمق واجلٜمقب ُمـ ُمديٜم٦م ُم٠مرب وقمدد رضم٤مهل٤م اعم٘م٤مشمٚملم 

وي:٤مًم٦م اًمٌٍمث اًمرطّم وحتدّ  ."صمالصم٦م آٓف رضمؾ واًمٙمرب أرض رُمٚمٞم٦م وضمٌٚمٞم٦م وسمالد "ا

ُمراقمل واؾمٕم٦م اذا طمّمؾ ومٞمٝم٤م اعمٓمر ، ومٛمـ اًمثٜمٞم٦م إمم ؿمٌقة آيم٤مم ُمـ اًمرُم٤مل يٜم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزهر 

٤مهن٤م أؿمداء أىمقي٤مء وذم طمرب دائٛم٦م ُمع سمٕمْمٝمؿ واًمٕمٚم٘م٤م واًمثامم وهمػمه ، وؾمٙمّ  -زهر آسمؾ  -

٘مدان اعمرؿمديـ ، وشمٜم٘مًؿ واًمٌٕمض أظمر ، واًمٗمقى و٤مرسم٦م قمٜمدهؿ ، واًمدي٤مٟم٦م وٕمٞمٗم٦م ًمٗم

ِم٤ميٕم٦م ، آل سم٤مدظمـ ، وأىم٤ًمم امم ؾمت٦م أىم٤ًمم يمٌػمة ُمٜمٝم٤م : آل قمقيرة ، آل ُمًٗمر ، آل قمٛمرو ، اعم

 ذيمرهؿ سم٤مسمٓملم سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف.. ": آل ضمٕمٞمقل ، اًم٘مٕمٓم٦م ، اعمٓم٤مطمٚم٦م ، احلقٓنصٖمػمة

 : آل سمـ يمرؿم٤من )يمرؿملم(

 . يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت" ذم اًمٌالديذيمرهؿ قم٤مشمؼ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل يمٚمٞم٥م ُمـ هند 
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 : آل سم٤ميمرش

 .ذم شم٤مرخيف  اًمِم٤مـمريذيمرهؿ ٌٞمد ، شمًٙمـ ؾمقط سمٚمٕمٌٞمد ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ 

 : آل سم٤ميمرؿمقم

، اًمٜمخٞمالت ، ُمدهقن ، دومٞم٘مف ، زيد ، زيد يـ، ُمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿ : سم٤مهمٜمٞمؿ، احلجٚملمىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

 .ذم شم٤مريخ طميُمقت........"  اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف " .اهل٤مسمٓمل ، دًمثٚمف

 : آل سم٤ميمرُم٤من

ىمٞمؾ و ذم "إدام اًم٘مقت"، ٤مفاًمً٘مّ يمام ذيمر يًٙمٜمقن اخلرسم٦م ذم وادي قمٛمد  ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 . "طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "ة هؿ ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤ميمرُمقم

  ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم" ،طم٤مًمٙم٦م ؾمٞم٤ٌمنُمـ آل سم٤مٟمخر ُمـ 

 : ل يمزيؿآ

  .ذيمرهؿ احلّداد، سمٞم٧م اًم٘مقيٜمّم٦م ٤مف٤مدي، سمٞم٧م ـمٜمّ ـّسمٞم٧م سمريم٤مت، سمٞم٧م احلٛمٞمؾ ُمٜمٝمؿ:ُمـ اعمٜم٤مه

 : آل يمٚمد

ويٜم٘مًؿ آل  .آل اجلالدي ، آل اًمٕمٜمٍمي  : وهؿ ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل ىم٤مصد ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم

آل سمـ قمٌداهل٤مدي ، آل سمـ قمٌداًم٤ٌمىمل ، آل اعمخػمي ، آل اًمٕمٚمقي ، آل قمٛمر ،  : ممإاجلالدي 

 آل اًمًٜمٞمدي ، آل اًمًٕمٞمدي ، آل اهلٞمثٛمل ، آل اًمرهدي ، آل سمـ ًمّمدوح .

مم : آل هم٤مزي ، آل سمريم٤مت ، آل قم٤ٌمش ، آل اجلداد ، آل اًم٤ٌمىمري ، إويٜم٘مًؿ آل اًمٕمٜمٍمي 

 . ومٕمل ، آل ٟم٘مٞمسآل سمٙمر ، آل اًمدقم٤مس ، آل سمـ قمٓم٤مس ، آل آ

 : سمٞم٧م يمٚمِم٤مت

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًمنماوح ُمـ اعمٝمرة 
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 : آل يمٚمٞم٥م

، آل آل ُم٘مٞمزح ، آل ُمٜمٞمػ ، آل سيامن ٤مج ، آل صم٤مسم٧م ، آل سمدر ،آل قمجّ ":ىمٌٞمٚم٦م ُمـ هند هؿ

، ٤مآل قمؼمي ، آل ُمٝمٜمّ ير، آل هنٞمد ، سمنم ، آل اًمٌ٘مري ، آل ُمذقمذع ، آل طمقيؾ ، آل يمق

اًمنماذة ، آل ـم٤مهر ، آل ص٤مئؾ ، آل يمٚمٞم٥م ، آل ضمذٟم٤من ، آل قمزون ، آل ذُم٤من ، آل 

 .ذم يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت"اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ همٞم٨م يمرؿملم ، آل فمٚمٞمػ" 

 : اًمٙمٜم٤مدؿم٦م

آل ؾمالُم٤من وآل قمقن سمـ يمٜمدش،  : ٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر ، وهؿىمٌٞمٚم٦م ُمـ اهلجٛم٦م ُمـ آل حمٛمد سمٚمّ 

آل قمقن : ويٜم٘مًؿ آل ؾمالُم٤من إمم .آل طمتٞمش ، آل هم٤مٟمؿ  : ويٜم٘مًؿ آل قمقن إمم ـ يمٜمدش .سم

. آل ُمٕمروفوآل قمكم ،  :وُمـ آل قمقن سمـ ؾمالُم٤من  .سمـ ؾمالُم٤من  سمـ ؾمالُم٤من ، وآل قمكم

  .آل سمـ ضمرسمقع وومٞمٝمؿ رئ٤مؾم٦م آل حمٛمد سمٚمٚمٞم٨م :وُمـ آل قمكم

 : آل سم٤ميمقاؾم٦م

، ٤من٘م٤مل أن أصٚمٝمؿ ُمـ ىم٤مرة اًمدظّم : يُ "اًمِم٤مُمؾ"، ضم٤مء ذم "صٌٞمخ"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

  "، وذيمرهؿ أيْم٤ًم سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت".طمقومف"وإمم  "،صٌٞمخ"ًمقا امم حتقّ و

 : ةدَ ٜمْ يمِ 

ؿ سمٜمق صمقر سمـ قمٗمػم سمـ قمدي سمـ احل٤مرث ــــ، ـهؾمالمُمـ أؿمٝمر اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإل

سمـ ُمرة سمـ أدد سمـ زيد سمـ يِمج٥م سمـ قمري٥م سمـ زيد سمـ يمٝمالن اسمـ ؾم٠ٌم سمـ يِمج٥م سمـ 

ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ شم٤مريخ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م امم ُمرطمٚمتلم  .ذم يمت٤مسمفسمـ طمزم يمام ذيمر إيٕمرب سمـ ىمحٓم٤من 

ة ُمـ أبرز ٦م يمٜمدّ : اعمرطمٚم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، اعمرطمٚم٦م اًمٜمجدي٦م . ومٗمل اعمرطمٚم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌٞمٚم

ؾمٛمٝم٤م ذم إل )يمدت( اًمقارد ــــٝمـــــ، وماًمٕمًٙمري٦م ذم اًمٞمٛمـ -اعمِم٤مريملم ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

اًمذي  ،، وٟمص آظمر ىمديؿ زُمـ اعمٚمؽ اًمًٌئل "ؿمٕمر أوشمر"ٟمّمقص اعمًٜمد، ُمثؾ ٟمص أبره٦م
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 ث اًمٜمص، وحتدّ ول ىمٌؾ اعمٞمالدث٤مين ُمـ اًم٘مرن إر سمٕمض اعمًتنمىملم طمٙمٛمف ذم اًمٜمّمػ اًمىمدّ 

قمـ همزوة ًمٚمٛمٚمؽ اًمًٌئل قمغم ىمري٦م ذات يم٤مهؾ طم٤مرضة يمٜمدة ذم وادي اًمدواه ود ُمٚمٙمٝم٤م 

 .ذم "اعمٗمّّمؾ" ضمقاد قمكميمام ذيمر د. ،ة وىمحٓم٤منقصػ سم٠منف ُمٚمؽ يمٜمدّ رسمٞمٕم٦م آل صمقر اًمذي يُ 

ة حت٧م طمٙمؿ يمٌػم ُمـ ذي ضمدن ُمـ وذم قمٝمد ي٤مه هيٜمٕمؿ ُمٚمؽ ؾم٠ٌم وذي ريدان يم٤مٟم٧م يمٜمدّ 

٤م ، همػم أهّن ٌئل٤م يدل قمغم وىمققمٝم٤م حت٧م احلٙمؿ اًمًممّ  .(?9;ــ ص ;ــ)ضمقاد قمكم ضم .ىمٌؾ اعمٚمؽ

وم٘مد ذيمر أهن٤م اؿمؽميم٧م ذم طمٚمػ ُمٕم٤مد ود ُمٚمؽ  ،د قمغم هذه اًمًٚمٓم٦ميم٤مٟم٧م حت٤مول أن شمتٛمرّ 

ؾم٠ٌم وذي ريدان وًمٙمٜمف أصٞم٥م هبزيٛم٦م ىم٤مؾمٞم٦م ووىمع ُمٚمؽ يمٜمدة ذم إه وؾمٞمؼ إمم ُم٠مرب 

ظملم ٗم٤مت اعم١مرّ ة ذم ُم١مًمّ ذيمرت يمٜمدّ و .(?9;ــص ;ـــبٜم٤مئف ره٤مئـ )ضمقاد قمكم ضمأوأظمذ ُمـ 

٤م وىمٌٞمٚم٦م )ُمٕمد( مه٤م ُمـ أؿمٝمر اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م قمددًا وم٘مد ذيمر أطمدهؿ أهّن  ،اًمروُم٤من اًم٘مداُمك

ٕمد ة سمواؾمتٓم٤مقم٧م يمٜمدّ  .(@9;ــ ص ;ــحيٙمٛمٝم٤م رضمؾ واطمد اؾمٛمف ىمٞمس )ضمقاد قمكم ضم ،وُمٙم٤مٟم٦م

اًمٕمراق ذم قمٝمد ، طمتك اؾمتٓم٤مقم٧م طمٙمؿ احلػمة ذم ضمٜمقب ذًمؽ شمقؾمٞمع جم٤مل ٟمٗمقذه٤م ؿمامًٓ 

. ويم٤مٟم٧م ىمري٦م "ذات (>;;ــ ص ;ــأبرز ُمٚمقيمٝم٤م احل٤مرث سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي )ضمقاد قمكم ضم

يمؿ ضمٜمقب همريب اًمًٚمٞمؾ قم٤مصٛم٦م 988ٕمرف طم٤مًمٞم٤ًم سمـ "اًمٗم٤مو" وشمٌٕمد طمقازم يم٤مهؾ" وهل شمُ 

ي٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ُمٚمؽ ىمحٓم٤من ة ، ووضمد ذم اًمٜم٘مقش سم٤مخلط اعمًٜمد ُمـ ُمٚمقيمٝم٤م ُمٕم٤مودوًم٦م يمٜمدّ 

ُم٤مرة اًمٙمٜمدي٦م ظمقن ذم ؾم٥ٌم ٟمِم١م هذه اإل.واظمتٚمػ اعم١مرّ ىمري٦م اًمٗم٤مو( -نّم٤مريوُمذطم٩م )إ

، ًمٙمـ يٛمٙمـ ٦م وٟمٗمقذه٤م هق قم٤مُمؾ ُمٝمؿ ذم ٟمِمقئٝم٤مزدي٤مد ىمقة اًم٘مٌٞمٚمإ، وان يم٤من ذم ٟمجد

. طمٞم٨م شمذيمر اعمّم٤مدر اًمروُم٤مٟمٞم٦م أن احلٛمػمي اعمتٜم٤مُمل ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦ماقمت٤ٌمره٤م اُمتداد ًمٚمٜمٗمقذ 

يٓمٚم٥م ُمٜمف  -أطمد ُمٚمقك محػم  -مم اًمًٛمٞمٗمع أؿمقع أرؾمؾ رؾمقًٓ إ "يقؾمٓمٜمٞم٤مٟمقس"اًم٘مٞمٍم 

 ;ــواؾمٛمف ىمٞمس قمغم )ُمٕمد( )ضمقاد قمكم ضم ،شمٜمّمٞم٥م أطمد أبٜم٤مء إذاف ورؤؾم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ

ىم٤مم قمٛمرو  ،، وهٚمؽ ُمـ هٚمؽ ُمٜمٝمؿٟمخرقإ٤م ة ملّ ُمٚمؽ يمٜمدّ  أنّ  "سمـ طمٌٞم٥م"إوذيمر  (.;@;ــص



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  341صفحة | 

 

 ،٧م سمٖمػم دار ُم٘م٤ممة أنٙمؿ ىمد أصٌحي٤مُمٕمنم يمٜمدّ "اسمـ أىمحؾ سمـ أيب يمرب سمـ ىمٞمس وم٘م٤مل : 

ومٙمؿ ، واٟمخرق ُمٚمٙمٙمؿ ، وٓ آُمـ اًمٕمرب قمٚمٞمٙمؿ ومرطمٚمقا  ،وم٤محل٘مقا سم٘مقُمٙمؿ ،وىمد ذه٥م أذا

وُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م  ( .8?; ص)اعمحؼّم  "ومٝمؿ هب٤م إمم اًمٞمقم ،ومٚمح٘مقا سمحيُمقت

ة يم٤مٟم٧م دم٤مور ُم٤ًميمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمذطم٩م أو هل إمم اًمِمامل يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اعم٤ًميمـ اًم٘مديٛم٦م ًمٙمٜمدّ 

ٕم٧م ، وُمٜمف شمقؾّم "اًمٗم٤مو وذات يم٤مهؾ"ٕمرف طم٤مًمٞم٤ًم سمقادي اًمدواه ذم ىمري٦م ، طمقل ُم٤ميُ  ُمٜمٝم٤م

وضم٤مء  ،اٟمت٘مؾ سمٕمض سمٓمقهن٤م إمم طميُمقت إمم أقم٤مزم ٟمجد، وسمٕمد اٟمٙمامش دوًمتٝم٤م. ؿمامًٓ 

وأظمتٝمؿ حيٙمٛمٝم٤م أرسمٕم٦م ُمٚمقك و، ؾمالم وطميُمقت ُمريمز ًم٘مٌٞمٚم٦م يمٜمدة، وهل٤م ٟمٗمقذ يمٌػم هب٤ماإل

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وىمد وومد قمغم اًمٜمٌل صغم ا ة .ب اًمردّ وظمالل طمرمجٞمٕم٤ًم تٚمقا ىمُ اًمٕمٛمردة، 

يمام ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب ، وأيمرم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ووم٤مدهتؿ صمامٟمقن رضمالً 

ؾمالم أهة إؿمٕم٨م سمـ ي٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلوُمـ أبرز إه اًمٙمٜمدّ  .(>8:ــ ص :ـ )اًمٙم٤مُمؾ ضم

 اًمذي ي٘مقل ومٞمف أقمِمك مهدان : ،ؿمٕم٨مي ، وأبٜمف قمٌداًمرمحـ سمـ إىمٞمس اًمٙمٜمدّ 

 ٤مزم ومٞمــؽ قمت٤ٌمــــــــــــــــــــــــــــــــٓ أب             ة ٩م ىمريع يمٜمـــدّ ــــــــي٤مسمـ إؿم 

 وأن٧م أقمغم اًمٜم٤مس يمٕم٤ٌم  أن٧م اًمرئٞمس اسمـ اًمرئٞمس  

 يمرُملم .ة اًم٘مديٛم٦م ، اًمّمدف ، اًمًٙمقن ، اًمًٙم٤مؾمؽ ، دمٞم٥م ، سمٜمق ُمٕم٤موي٦م إوُمـ ىم٤ٌمئؾ يمٜمدّ 

ة ودي٦م سمحيُمقت هل ُم٤ًميمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٜمدّ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقى وإ "اًمّمٗم٦م"اهلٛمداين ذم  وقمدَ 

 ر طمتك قمٝمدٍ ١مصمّ ٦م يمٌػمة ذم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ، فمٚم٧م شمُ ة سم٘مٞمّ وًمٙمٜمدّ  .(A<9 ــ)اًمّمٗم٦م ص

 "اًمّمٞمٕمر" ٦موأبرز سم٘م٤مي٤مه٤م ىمٌٞمٚم .ًٞم٤مؾمٞم٦م ذم أودي٦م طميُمقت اًمداظمٚمٞم٦مىمري٥م ذم إطمداث اًم

٤من ذم ُمٕمرض ، ويذيمر سم٤مطمٜمّ ة اًم٘مديٛم٦م ذم همرب طميُمقتُم٤ًميمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٜمدّ  ورصم٧م ًمتلا

ىم٤مئال "وذم اًمقدي٤من اًمٕم٤مًمٞم٦م يم٤مًمٕمؼم وقمٛمد ودوقمـ واًمٕملم وُمٜمقب ودهر  ةطمديثف قمـ يمٜمدّ 

  ..."........ؾمامءهؿ وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓيٕمرومقنأة ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمرومقن ورظمٞم٦م يمثػم ُمـ سمٓمقن يمٜمدّ 
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 )حرف الالم(

 : ٌٞمدآل سمٚمّ 

ؿ ُمـ ٤من أهّن خ سم٤مطمٜمّ ، وذيمر اعم١مرّ "رضي" إطمدى ىمرى وادي دوقمـ إينأهة شمًٙمـ 

حيت٤مج إمم  ق رأٌي ــوـه "،نّم٤مريزي٤مد سمـ ًمٌٞمد إ"٦م ؿ ُمـ ذريّ ر أهّن ــــــــوهٜم٤مك ُمـ يذيم ،ةيمٜمدّ 

ذم و، ٥ْم ٘مِ ًمف هب٤م قمَ  قت أو أنّ ــــــــرُمـــــْمــــأن ووم٤مة زي٤مد سمـ ًمٌٞمد يم٤مٟم٧م ذم طم رْ يمَ ذْ ذ مل يُ إ ،إصم٤ٌمت

يمام ضمــ٤مء ذم  "٤مبقمٛمر سمـ اخلٓمّ اًمراؿمد "٤من ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م ذم طم٤مدصم٦م سم٤معمديٜم٦م إسمّ  رَ يمِ اعم٘م٤مسمؾ ذُ 

 .ُمٜمٝمؿ : آل سم٤مؿمٞم٦ٌم، آل سم٤مينو ،ة أرضمحذا ومٜمًٌٝمؿ إمم يمٜمدّ ـــهل "،اًمٙم٤مُمؾيمت٤مب "

 : آل سم٤محلؿ

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤مضمر شمًٙمـ اًمًٞمٚم٦م 

 : سمٜمق ًم٘مٞمط

 ."طم٘م٤مفإ شم٤مريخ ضمقاهرذيمرهؿ ص٤مطم٥م "ة ُمـ يمٜمدّ سمٓمـ ىمديؿ 

 : آل اًمٚمح٤مىمل

همرسم٤ًم وُمـ اًمٌحر إمم  "أطمقر"ذىم٤ًم و ف"رىمقمِ "، يًٙمٜمقن سملم مُمـ اعمخ٤مؿم٦ٌم ُمـ آل سم٤ميم٤مز

 . ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م" اًمِم٤مُمؾ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "ؿمامًٓ  "ٜم٘مٕم٦ماًم"

 : ًمٞم٨م٤مآل سم

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ، يًٙمٜمقن وادي رظمٞم٦م ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م

 : آل سم٤معمٞمح

  ".اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " "اًمٖم٤مرسمٚمدة "، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤مضمر

 : آل سم٤معمٞمؼ

  ".اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم " ،ُمـ آل ُم٤ميض ُمـ اجلٕمدة ذم وادي قمٛمد
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 )حرف امليم(

 : آل ُم٤مظمش

 شم٤مرخيف. ذماًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ،ٌٞمد٤من ُمـ سمٚمٕمُ ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 : آل ُم٤ميض

هؿ امم ة ، ه٤مضمر ضمدّ ؿ ُمـ سمٜمل هالل ُمـ يمٜمدّ ٘م٤مل أهّن ُمـ ىم٤ٌمئؾ وادي قمٛمد ، ُمـ اجلٕمدة ، يُ 

، قمٛمد ُمـ سمٚمدة اًمٌقيرىم٤مت همرب طميُمقت ، وهؿ آل ـمٞمػ ، آل سمـ ؾمقيدان ، آل سمـ دق 

ذم يمت٤مسمف  . ذيمرهؿ اعم١مّرخ صالح اًمٌٙمري، آل ُمًٚمؿآل سمـ قم٘مٞمؾ ، آل ٟمٞمػ ، آل ُمرقمل

  ".طميُمقت اًمًٞم٤مد شم٤مريخ"

 : سمٜمق ُم٤مًمؽ

 .ذم يمت٤مسمف "هن٤مي٦م إرب ......................" اًم٘مٚم٘مِمٜمديذيمرهؿ سمٓمـ ىمديؿ ُمـ هند 

 : آل سمـ ُم٤مًمؽ

ٕمرومقن هبؿ ىمتٚمقا اًمًٚمٓم٤من ؿمجٕمٜمف سمـ راؿمد طم٤ميمؿ شمريؿ ة ، يم٤من هلؿ قمٌٞمد يُ ُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ سمٓمـ 

  ".طم٘م٤مفإ شم٤مريخ ضمقاهريمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " ،ـه;A=ؾمٜم٦م 

 : ل سم٤مُم٤مٟمعآ

   ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت".ذم وادي دوقمـ "ظمًقومر"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل ُم٤ٌمرك

ؿمٛمقس هؿ : اعمزاريع ، آل ُمٙمقم ، إوٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر ، ُمـ اًمٙم٤ًمًملم ُمـ آل قمكم سمٚمّ 

 ذم يمت٤مسمف " سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت".اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م 

 : آل سم٤مجمٌقر

  ".اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " "،احلٜمق"، يًٙمٜمقن ُمـ آل ؾمقيدان ،اًمَدّيـىمٌٞمٚم٦م ُمـ 
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 : آل سم٤مجمكَم 

 . ، يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت........"آل سم٤مقمٌداًمٚمف أهّن٤م ُمـ رَ يمِ ذُ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل جمٞمد

 ،سمـ ىمْم٤مقم٦مإ، هؿ سمٜمق جمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ طمٞمدان سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مف ٩مـــــــىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ حل

 .٩م ُمثؾ : ُمقزع ، وادي احلٜم٤مء ، اعمٜمدب ، اًمٕم٤مرة ، اًمٕمٛمػمةـــــــــرى ذم حلــــــة ىمدّ ــــــقم ٜمقنـيًٙم

 )اًم٘مٛمٜمدان( ذم يمت٤مسمف "هدّي٦م اًمزُمـ ذم أظم٤ٌمر حل٩م وقمدن". اًمٕمٌدزم ذيمرهؿ إُمػم 

 : آل سم٤مجمٞمٛمر

 . .........."اًمِم٤مُمؾ، ذيمرهؿ احلّداد ص٤مطم٥م يمت٤مب "ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمِم٤مضمر شمًٙمـ "ىمده"

 : ح٤مضمراعم

زد ، ٕؿ ُمـ اأهّن  "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرقيمت٤مب "ؿ ص٤مطم٥م ـــىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م ، زقم

، آل ؿ: اعمرازيؼ، اجل٤ٌمة، آل دي٤من، آل مه٤مم، آل قمٌقد، آل رسمٞمزوـهاًمٜم٥ًم. ح ذًمؽ ــــــوٓيّم

 . ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب "إدراك اًمٗمقت......................" .دهم٤مر ، آل اًمدوًم٦م

 : بسمٜمق حم٤مر

ُي٘م٤مم ، طمٞم٨م يم٤من رـــــــرون هبؿ قمٜمد طمْمقرهؿ اًمِمحٗمّ خيت ٤مريم٤من اًمتجّ ، رةـــــــٝمــسمٓمـ ىمديؿ ُمـ اعم

 . ذم يمت٤مسمف "اعمٗمّّمؾ...................."ضمقاد قمكم يمام ذيمر د. ،ؾمقق ضم٤مهكم ٤مومٞمٝم

 : عمح٤مرىم٦ما

اًمّمٞمٕمر ، وهؿ آل قمٞم٤مف ، آل ؾمٌٕم٤من ، ىمٌٞمٚم٦م ٚمٞم٨م ُمـ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل شمتٌع آل حمٛمد سمٚمّ 

 . ذم يمت٤مسمف "سملم ُمّٙم٦م وطميُمقت........"اًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م  .اعمالىمٞمطو

 : آل سمـ حمٗمقظ

وىمٞمؾ  ،اًمٌالدييمام ىم٤مل قم٤مشمؼ ُمـ اًمّمٞمٕمر هؿ ، ىمٞمؾ ذم وادي دوقمـ "ريـــــاهلج"ـ ـــــىمٌٞمٚم٦م شمًٙم
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وهؿ اعمراؿمدة ، آل قمٛمــــــر ". طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر  "٤مء ذمــــــــــــــيمام ضمة هؿ ذم اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

دائرة "رهتؿ ـــــــــــذيم .اًمٌالديـرهؿ قم٤مشمؼ يمام ذيمـــــــ .سمـ حمٗمقظ ، آل ـمػمان ، اًم٘مٕم٤موؿم٦م ، آل اًمِمٞم٦ٌم

، وهؿ "ريـــــــــــــاهلج"ؿ يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ ذم هّن أ، وىم٤مًم٧م ىم٤ٌمئؾ طميُمقت اإلؾمالُمٞم٦م" ذماعمٕم٤مرف 

ذم  ريــــــــــجــــرن اًم٤ًمسمع اهلـــــــــر اًم٘مــــــــــــــؿ دوًم٦م ذم أواظمــــــــــــقا هلــــــــًوىمد أؾّم  . ىمقن ذم اجل٤ٌملن ُمتٗمرّ أ

د ـــٕم، وشمُ قتــــــــــــــرُمــــــــــــــ وطمْمـــــط اًمٓمريؼ سملم وادي دوقمــــ، وهل سمٚمدة طمّمٞمٜم٦م شمتقؾّم "ريــــاهلج"

وآل  ،ـ اًم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ُمثؾ آل يمثػم ذم وادي طميُمقتُمٜمٓم٘م٦م مت٤مس سملم قمدد ُم

يب ضمٕمٗمر ُمـ أ، ويم٤مٟم٧م حت٧م طمٙمؿ آل ذم اًمِمامل اًمٖمريب "دـــــــــــهن"وقمـ، وىم٤ٌمئؾ قدي ذم دــــاًمٕمٛم

الهؿ ـــــه وأضم?@?ؾمٜم٦م  الـملم آل سمـ حمٗمقظــأول ؾم "قمٛمر سمـ حمٗمقظ"، طمتك أظمرضمٝمؿ ةيمٜمدّ 

٤مد سمٕمض اًم٘مقى اعمٜم٤موم٦ًم ًمف ُمثؾ آل أيب ــــــــسمٕمإتثٌٞم٧م ؾمٚمٓمتف قمؼم سم، وُمـ صمؿ سمدأ "رةـــــــــــــــــاعمٜمٞمٔم"امم 

ر سمـ "قمٛمًٝم٤م راء هذه اًمدوًم٦م امم ضم٤مٟم٥م ُم١مؾّم ـــــــــــــــــــظمقن ُمـ أُمر اعم١مرّ ــــــــــــوذيم. ضمٕمٗمر وآل ؾمٕمٞمد

و قمكم سمـ  ،سمـ قمكم سمـ قمٌداًمٚمف سمـ حمٗمقظوحمٛمد  ،ر سمـ حمٗمقظـــــــــقمٌداًمٚمف سمـ أيب سمٙم"، "حمٗمقظ

ػم أبرزهؿ إذا ــــــــــظمذا إــــــــــــويم٤من ـه ،"قمٌداًمٚمف سمـ حمٗمقظ وحمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌداًمٚمف سمـ حمٗمقظ

د وآل سم٤مداس وسمٕمض ُمـ آل ــــــن ُمـ آل قم٤مُمر ُمـ هناعمٙمقّ اًم٘مٌكم قم احلٚمػ ــــــــــــاؾمتٓم٤مع صد هج

ف اًمًٚمٓم٤من اًمٙمثػمي حمٛمد سمـ ٜمّ ــــــــــــؿم قُم٤ًم ـــــــــهج دّ ـــــــه ص?A9ؾمٜم٦م  ـه ، وذم<A9سمـ حمٗمقظ ؾمٜم٦م 

ر ــــــــــ٤مده٤م ُمـ آل قم٤مُمـــــــــــــ، واؾمتٕمـهA:8ؾمٜم٦م  "اعمٜمٞمٔمرة"سمٚمدة ، وذم قمٝمده وؿ اهلل سمـ ضمٕمٗمر قمٌد

ء  اًمذيـ يم٤مٟمقا أؿمدّ  ،اًمٜمٝمديلم ذًمؽ ومٞمام يٌدو ، وىمد اؾمتٓم٤مقمقا سمٕمد "ريـــــــاهلج"سمٚمدظمّمقم أُمرا

اًمًٚمٓم٤من سمدر سمقـمقيرق اًمٙمثػمي اؾمتقمم  أنّ  رَ ــــــيمِ إذ ذُ  ،اًمٙمٜمّديلم اٟمتزاقمٝم٤م ُمـ يد آل سمـ حمٗمقظ

ٙمت٥م هل٤م ُم٤مرة مل يُ واعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أن هذه اإل. ـه ُمـ آل قم٤مُمر اًمٜمٝمديلم@>Aقمغم اهلجريـ ؾمٜم٦م 

٧م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م وصمالصملم قم٤مُم٤ًم . فمٚمّ ٤م ؿ أهّن ـــــــــرهم "،ريـــــاهلجسمٚمد "ـمالىم٤ًم ظم٤مرج طمدود إع اًمتقؾّم 

  : ُمٜمٝم٤م ، ٟمذيمرورسمام يٕمقد ذًمؽ امم قمدد ُمـ اًمٕمقاُمؾ
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د سمٜمك ــــقمغم ي "قظــــٗمــــــقمكم سمـ قمٌداًمٚمف سمـ حم"اخلالومــــ٤مت اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل سمدأت سم٘متؾ اًمًٚمٓم٤من  -

ظمقن ر اعم١مرّ ــــــــــــــف ، وذيم، صمؿ ُم٘متؾ قمٌداًمٚمف سمـ حمٛمد سمـ حمٗمقظ قمغم يد اسمـ قمٛمّ ف ذم اهلجريـقمٛمّ 

وه٤ممجقا اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ قمكم سمـ  ،دـــــــأن سمٕمْم٤ًم ُمـ آل سمـ حمٗمقظ حت٤مًمٗمقا ُمع آل قم٤مُمر ُمـ هن

 . اهلجريـ ذمقمٌداًمٚمف سمـ حمٗمقظ 

ٕمٛمقدي ذم دوقمـ ذم وضمف اًمًٚمٓم٤من سمدر اًموحت٤مًمٗمٝمؿ ُمع آل اًمٜمٝمديلم، ر ـــــــــــىمقة آل قم٤مُم لشمٜم٤مُم -

 . سمقـمقيرق اًمٙمثػمي

ؾم٘مقـمٝم٤م يم٤من  ح أنّ ـــاعمرضّم  أنّ  إّٓ  ،٤مدر اعمت٤مطم٦م ؾمٜم٦م ؾم٘مقط دوًم٦م آل سمـ حمٗمقظــــر اعمّمـــــــ شمذيمومل

قيرق سمٚمدة ـــــــــومٞمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من سمدر سمقـم طّ ـــل اًمًٜم٦م اًمتل اظمتـــــوـه ،ـهA<9 -ـه A:8ذم اًمٗمؽمة سملم 

 . يمام ذيمـــــــــــر سم٤مطمٜم٤ّمن ذم "ضمقاهره"  وأؾمٙمـ ومٞمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ُمـ آل سمـ حمٗمقظ ،"صٞمٚمع"

 : دآل حمٛمّ 

 .ذم يمت٤مسمفاًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ ُمـ آل سمدر ُمـ آل يمٚمٞم٥م ُمـ هند 

 : دسمٜمق حمٛمّ 

٤مع، آل آل سم٤مرسمّ ، سمـ طمؽمش، آل حيلإآل ؾ ُمٜمٝمؿ : آل قمكم سمـ ؾمــــــــ٤ممل، ة ، ىمٞمىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ يمٜمدّ 

 ."طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم " .دوان، آل سمـ قمــ٤مجسم٤مضمٌػم، آل سم٤مقمنمة، آل سم٤مقمجّ 

 : ٚمٞم٨مآل حمٛمد سمٚمّ 

آل و، هؿ: اهلجٛم٦م، آل ظمِمٞمٛم٦مو، طمدى ىمٌٞمٚمتل اًمّمٞمٕمر اًمٙمٌػمشملمإ، ٞم٨مهؿ سمٜمق حمٛمد سمـ اًمٚمّ 

 .أٟمػ اًمذيمر ذم يمت٤مسمفاًمٌالدي ذيمرهؿ قم٤مشمؼ  .اًمٚمٞم٨م سمـ قمٛمر

 : ديقنٛمّ حُ اعمُ 

 يمت٤مسمف ذماد ر احلدّ ـ، وذيمديلمٛمّ حُ وذم وادي اعمُ ىمٌٞمٚمـــــ٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن، ُمٜم٤مزهل٤م سملم سمروم واعمٙمال، 

ٛمد سمْمؿ اعمٞمؿ واحل٤مء ُمٗمخؿ ُمـ ٟمَقح ، وهؿ آل سم٤مقمقض ، آل قمٜمٝمؿ : هؿ آل حمُ  "اًمِم٤مُمؾ"
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 .ديلم ٛمّ حُ يًٙمٜمقن وادي اعمُ وسم٤مقمٞم٦ٌم، آل سم٤مطمديكم ، اًمِمامد ، 

 : آل خم٤مؿمـ

 . إصح٤مب"ذم "ـمروم٦م اًمرؾمقزم ذيمرهؿ  ،ذم طميُمقتيًٙمٜمقن ، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ُمذطم٩م

 : سمـ خم٤مؿمـ

  (.)شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد يمام ضم٤مء ذمض" رْ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ احلٛمقم شمًٙمـ ىمري٦م "اًمٕمَ 

 : اعمخ٤مرم

 يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ذم "ضمقاهره". "قمٛم٘ملم"، يم٤مٟمقا ذم ةُمـ اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

 : اعمخ٤مؿم٦ٌم

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤ميم٤مزم

 : ُم٦مآل سم٤مخمر

 ."طم٘م٤مفإشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم "، ُمـ ؾمٞم٤ٌمن هة ُمٕمروومــــــــــــــ٦م سم٤مًمٕمٚمؿأ

 : ٥مَِم آل سم٤مخَمْ 

ذيمرهؿ ص٤مطم٥م يمت٤مب  "ؾمخقر"ٌٞمد ، شمًٙمـ ؿ ُمـ سمٚمٕمُ ٚمْ ُمـ آل ؾَم  ،سمٗمتح ومًٙمقن ومٗمتح

  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾ"

 : آل سم٤مخمػم

   ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "إدراك اًمٗمقت".، ذم وادي دوقمـ "طمقوم٦م"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : َُمْذطِم٩م

ؿ سمٜمق ــــــ، ـهرب اجلٜمقب اًمٕمريبــــــــــر ىم٤ٌمئؾ قمــــــــــٝمــــ وأؿمؼمــــــدى أيمــــ، إطمسمٗمتح أوًمف صمؿ ؾمٙمقن ومٙمن

 .إندًمز زمــــــسمـ طمإيمام ذيمر  ،ُم٤مًمؽ سمـ أدد سمـ زيد سمـ يِمج٥م سمـ قمري٥م سمـ زيد سمـ يمٝمالن

ؿ احلٛمػمي ـــ ُمٜمذ احلٙمٛماًمٞمضمٜمقب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم  /ئؾ اًمٗم٤مقمٚم٦م قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمًٙمري٦م ُمـ اًم٘م٤ٌم
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 .دـــــــة، وهنيمٜمدّ و ،روم٧م سمتح٤مًمٗمٝم٤م ُمع ىم٤ٌمئؾ طميُمقتد قمُ ـــــوىم .ــــــــــــــوطمتك وىمتٜم٤م اًمراـهاًم٘مديؿ 

، وم٘مد ذيمرت ذم ٟمص اًمٜمامرة اعمِمٝمقر واًمذي ذيمر ومتقطم٤مت اعمٚمؽ وعمذطم٩م شم٤مريخ قمريؼ

اعمٜمذري أُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو ، ويم٤مٟم٧م ُمذطم٩م إطمدى اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٙمٌػمة اًمتل هزُمٝم٤م اعمٚمؽ 

ضمقاد قمكم.ويذيمر سمٕمض اعم١مرظملم أن ُمـ ٟمت٤مئ٩م ُمٕم٤مرك يمام ذيمرظمالل ؾمػمه ٟمحق ٟمجران 

٩م شمٜمزل طمِ ذْ ، وي٘مقل : وىمد يم٤مٟم٧م ُمَ ٞمٛمـ٩م إمم اًمطمِ ذْ ء اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو اعمٜمذري اٟمت٘م٤مل ُمَ ىاُمر

، واًمٔم٤مهر أن همزو ه سمجٌؾ ـمقيؼ ذم اًمزُمـ احل٤مرضًاّم ومالج أو ُم٤مطمقهل٤م وذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمُ إ

، ويم٤مٟم٧م طمًٜم٦م ٤ٌمئؾ ُمذطم٩م إمم اهلجرة إمم اجلٜمقباُمرئ اًم٘مٞمس ًمٜمجد ىمد اوٓمر أيمثر ىم

وهلذا اٟمْمٛم٧م إمم  ،بيْم٤ًم امم اهلجرة امم اجلٜمقأة اًمتل اوٓمرت ت( أي يمٜمدّ اًمّمالت سمــ )يمدّ 

وضم٤مء ذم ٟمص آظمر ذيمر رضمؾ ُمـ ُمذطم٩م هق احل٤مرث  .هيرقمش( ُمٚمؽ محػم رضمٞمقش )ؿمٛمّ 

، وىمد ٟمجح ذم هم٤مرشمف سمٞمد أن ُم٠مرب ُمع حم٤مرسملم ُمـ ىم٤ٌمئؾ ُمذطمجٞم٦مسمـ يمٕم٥م ىم٤مم سمٖم٤مرة قمغم 

ذم سم٤موم٘مٞمف يمٝمذا ذيمر  ،ر هيرقمش احلٛمػمي اؾمتٓم٤مع أن ي٘مٌض قمٚمٞمف وي٠مههاعمٚمؽ ؿمٛمّ 

ؿ ة ذم اًمٜمّمقص اعمٙمتقسم٦م سم٤معمًٜمد قمغم أهّن ٩م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤مي٠ميت ُمع ىمٌٞمٚم٦م يمٜمدّ .ويم٤من ذيمر ُمذطميمت٤مسمف

ؾمالم وىم٤ٌمئؾ ُمذطم٩م ذات ٟمٗمقذ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٌدوي٦م اًم٤ًميمٜم٦م ؿمامل ممٚمٙم٦م ؾم٠ٌم ومحػم .وضم٤مء اإل

وُمـ ىم٤ٌمئؾ ُمذطم٩م  ؿ ذم ٟمقاطمل واؾمٕم٦م ُمـ اًمٞمٛمـ وضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م .، وشمتحٙمّ سم٤مًمغ

د ، وقمٚم٦م ، وأود ، اًم٘مديٛم٦م : سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م ، وز سمٞمد ، وضمٜم٥م ، واحلدا ، واًمٜمخع ، وُمرا

امًٓ ، ومتٛمتد ُمـ شمـثٚمٞم٨م ؿمأُم٤م ُم٤ًميمـ ُمذطم٩م اًم٘مديٛم٦م وضمٕمػ ، وؾمٕمد اًمٕمِمػمة، وصداء .

، وهل سمالد اًمٕمقاذل ودصمٞمٜم٦م ك هو ُمذطم٩مًٛمّ سمام يُ  ، ُم٤مرةً طمتك ؾم٤مطمؾ سمحر اًمٕمرب ضمٜمقسم٤مً 

اًمقاىمٕم٦م همرب طميُمقت طمٞم٨م وُمـ ُم٤ًميمٜمٝم٤م يمذًمؽ اعمٜمٓم٘م٦م  وسمٞمح٤من وُم٠مرب واًمٌٞمْم٤مء .

وٓزاًم٧م أهمٚم٥م ىم٤ٌمئٚمٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م ، وم٘مد  شمًٙمـ ضمٕمػ وؾمٕمد اًمٕمِمػمة وصداء .

ورصم٧م ىمٌٞمٚم٦م ىمحٓم٤من ُم٤ًميمـ ُمذطم٩م ؿمامل ٟمجران ، سمٞمٜمام ٓزاًم٧م ىم٤ٌمئؾ ُمذطمجٞم٦م ُمـ أبرزه٤م 
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د ىم٤ٌمئؾ سمٞمح٤من وسمٕمض اًمٕمقاًمؼ واًمٕمقاذل ، وىم٤ٌمئؾ دصمٞمٜم٦م . سمث٦م وهؿ ُمـ ُمرا ، ويمذًمؽ اًمٕمقا

وىمٞمؾ: آل  ،اًمرؾمقزميمام ذيمر اًمًٚمٓم٤من إذف  ، وآل خم٤مؿمـ،وآل رسم٤مع ،آل سم٤مضمٜم٤مدةو

 .ًم٤ٌمطمٜم٤ّمن "طم٘م٤مفإ شم٤مريخ رـــــضمقاـه"يمت٤مب يمام ضم٤مء ذم ، سم٤مومْمؾ، آل سم٤مؾمقدان، آل سم٤مسم٘مل

 : اعمرادقم٦م

 .ذم شم٤مرخيف اًمِم٤مـمريذيمرهؿ  اعمٕمرووم٦م،، شمًٙمـ سمٕمٞمدًا قمـ ُمقاـمـ هند ىمٌٞمٚم٦م ُمـ هند 

 : اعمراؿمدة

آل  ،، آل سم٤ميمردسآل سم٤مسيح، آل سم٤مسمٞمؽم، آل سم٤مرضوس :، ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن يٞمٚم٦م ُمـ اًمزّ ىمٌ

 . ، ذيمرهؿ اًمِم٤مـمريينيًٙمـ سمٕمْمٝمؿ وادي دوقمـ إ ،سم٤مظمِمقيـ  آل سم٤مص٘مر

 : اعمراوٞمح

هؿ : آل قمكم، آل ُم٤ٌمرك، آل ضمٌؾ، آل طمٌٞمش، آل و، ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اجلٕمدة، شمًٙمـ وادي قمٛمد

 ."شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مدذم يمت٤مب "يمام ضم٤مء  .، آل اجل٤مسمرياهلٜمدي

 : اعمراىمِم٦م

هؿ أيمؼم اًم٘م٤ٌمئؾ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ، وىمٌٞمٚم٦م ُمـ إص٤مسمح ُمـ محػم، يًٙمـ سمٕمْمٝمؿ ُمٜمٓم٘م٦م حل٩م

ذيمرهؿ  ،يِمتٖمٚمقن سم٤مًمزراقم٦م وشمرسمٞم٦م اإلسمؾ وآهمٜم٤مموسمٕمْمٝمؿ ، ؾ، وهؿ سمدو رطّم اًمٗمْمكم

 .ىمدياًم وطمديث٤ًم" اجلٜمقب اًمٕمريباعم١مّرخ صالح قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٌٙمري اًمٞم٤مومٕمل  ذم يمت٤مسمف "

 : ةرَ سمٜمق ُمُ 

ُمثؾ سم٤مطمٜم٤ّمن: ظملم ، يرى سمٕمض اعم١مرّ سمحيُمقت َهْ وادي ، و٦م ذم وادي قمٛمدىمٌٞمٚم٦م هل٤م سم٘مٞمّ 

سم٤مضمٌٞمع وُمٜمٝمؿ اجلٕمدة ذم ة سمـ أود سمـ زيد سمـ يمٝمالن سمـ ؾم٠ٌم.وهؿ ىمًامن آل رّ ؿ ُمـ سمٜمل ُمُ أهّن 

 ذم شم٤مرخيف.اًمِم٤مـمري يمام ذيمر  َهْ آل طمريز ذم وادي و، وادي قمٛمد
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 : ةرَ سمٜمق ُمُ 

ة سمـ ضم٤مسمر سمـ رّ هؿ سمٜمق ُمُ و، سمقادي قمٛمد اعمًُّٛمك ىمدياًم "وادي ىمْم٤مقم٦م"ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ هند 

ذم يمت٤مسمف، أو هؿ سمٜمق ُُمّرة سمـ زوي سمـ ُم٤مًمؽ سمـ هند يمام ذيمر  احل٤مزُمليمام ذيمر قمٛمر سمـ هند 

  اًمًٞمد ؿمٜمٌؾ ذم شم٤مرخيف "إىمدم إيمٛمؾ" .

 : ةرَ سمٜمق ُمُ 

يمام ذيمر  ،، سمٜمق طمٜمش٤مم، آل مهّ هؿ : سمٜمق اًمٕمري٤من، سمٜمق داهمرو، ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م ُمـ طميُمقت

 . "اإليمٚمٞمؾذًمؽ ًم٤ًمن اًمٞمٛمـ اهلٛمداين ذم يمت٤مسمف "

 : آل ُمرشمع

 ."إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر ، يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "ةىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمًٙمقن ُمـ يمٜمدّ 

 : آل سم٤مُمرطمقل

 . "اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر ص٤مطم٥م "٤من سمقادي طمٌّ  "هلٞم٦م"ذم يًٙمٜمقن  ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 : آل سم٤مُمرو٤مح

 . يمام ذيمر صالح اًمٌٙمري ذم شم٤مرخيف شمًٙمـ وادي ُمٜمقة ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مثؿ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل ُمرقمل سمـ ـم٤مًم٥م

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ـ آل يمثػم ُمرو ٛمْ ُمـ آل قمَ 

 : آل سم٤مُمروان

 . "إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " ،ؿ ُمـ اًمّمدفىمٞمؾ أهّن طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤مُمزروع

 . يمام ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمن ذم "ضمقاهره" ،ة٤م ُمـ اًم٘مٜم٤مزًم٦م ُمـ يمٜمدّ ىمٞمؾ إهّن طميُمٞم٦م أهة 
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 : آل سم٤مُمزقم٥م

شمًٙمـ اجلر واًمٜم٘مع  ذيمرهؿ اًمِم٤مـمري ذم شم٤مرخيف،ٌٞمد ٤من ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمًامن ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 . ........"اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ذم يمت٤مسمف "ٌٞمد ذم ؾمقط سمٚمٕمُ 

 : اعم٤ًمدؾم٦م

، آل دهر ، آل ىم٤ميد ، آل  يٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر ، وهؿ آل سمٚمح٤مرىمٌٞمٚم٦م ُمـ اهلجٛم٦م ُمـ آل حمٛمد سمٚمّ 

ؾمٕمٞمدان ، آل ؾمقيد ، آل هدي٥م ، آل هٞمؽمة ، آل ضمٞمٝم٤من ، آل قمقض ، آل ؿم٤مخم٦م ، آل زايد ، 

 . ذم يمت٤مسمف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ  ، آل اًم٤ٌمىمل

 : آل سم٤مُم٤ًمـمر

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف، شمًٙمـ وادي طمجر٤مرة ُمـ ٟمَقحُمـ آل سم٤مصٌَ ىمٌٞمٚم٦م 

 : اعم٤ًمقمٞمد

ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم، هؿ آل إمحدي، آل  ُمـ أهؾ ُمٜمّمقر ُمـ أهؾ طمٞمدرة

 . ذم يمت٤مسمفاجل٤مزع ذيمرهؿ  .، أهؾ قمٚمقيدعمٝم٤مضمٞمس، اخلٜم٤مومر، أهؾ اًمًٞمّ ، ااًمٜمٕم٤مس

 : اعم٤ًمودة

 . ذم يمت٤مسمف اًمٕمٌدزمذيمرهؿ إُمػم  ،شمًٙمـ ُمٜمٓم٘م٦م حل٩م، ُمـ إص٤مسمح ُمـ محػم

 : آل سم٤مُمًدوس

، ُمٜمٝمؿ آل سم٤مُمٙمراب يـ، يًٙمٜمقن : اًمْمٚمٞمٕم٦م، اعمٙمراب، اعمٙمػمي٥م، اًمثجرةىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

 .  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م" اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف"

 : آل سم٤مُمًؼ

  .٤مفاًمً٘مّ يمام ذيمر إسمـ قمٌٞمد اهلل ذم وادي قمٛمد  "اًمرطم٥م"يًٙمٜمقن  ،اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 
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 : ؿآل ُمًٚمّ 

  .اًمٌالديذيمرهؿ ، آل ىمروان ٚمٞم٨م ُمـ اًمّمٞمٕمر، وهؿ: آل قمذربىمٌٞمٚمـــــــــ٦م ُمـ آل قمكم سمٚمّ 

 : اعمِم٤مضمر

، واًمٜم٦ًٌم هل٤م "ُمِمجري ، شمًٙمـ ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ وادي طمجر . ُمـ ٕمامنىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمُ 

ًٗمغم ، اًمٖم٤مر ، اًمًٞمٚم٦م ، ُمِمٞمط ، اًم٘م٤مرة اًمُم٤ًميمٜمٝمؿ صٞمؼ اًمٕمجر ، ضمقل يٌٕم٨م ، احلامم ، 

، آل وهؿ: آل اًمٕمجر، آل سم٤مؾمد، آل سم٤مطمٗمص، آل سم٤مطمٙمؿ، آل سم٤معمٞمح، آل سم٤محلؿ .اجلٜمٞمٜم٦م، ىمدة

 ُمٜمٝمؿ آل سم٤مصٚمٞم٥م ذم وادي قمٛمد. وذيمر اًمِم٤مـمري أنّ  ".اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر ص٤مطم٥م " .سم٤مجمٞمٛمر

قمٝمؿ ُمع ي٤مومع قمغم اًمويمـــ٤من اعمِم٤مضمرة طمٚمٗم٤مء ٔل  ، يمام ذيمر وادي دوقمـٕمٛمقدي ذم سا

 . اًمٕمرسمٞم٦م"ذم ضمٜمقب اجلزيرة " اعم١مّرخ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف

 : اعمِم٤ميٕم٦م

ُمٜمٝمؿ : آل  ،ٌٞمد ، شمًٙمـ : قمرُم٤م ، ؿمٌقة ، اًمرُمٚم٦م ، قم٤ًميمر٤من ُمـ سمٚمٕمُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مطمٞمّ 

 اًمٌالدي.يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م  .اًمٖمْم٤ٌمن ، آل سم٤مزىمقر ، ، آل حمٛمد

 : آل ُمِمٕم٥م

 . ...."اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر ص٤مطم٥م "يًٙمٜمقن اًمدووم٦م و ،ٕمٛمقدياًمآل خ اعمِم٤ميُمـ 

 : آل سم٤مُمِمٛمقس

 . ، يمام ضم٤مء ذم "إدراك اًمٗمقت"شمًٙمـ "رطم٤مب" ذم وادي دوقمـطميُمٞم٦م أهة 

 : سمٜمق ُمِمػمح

 . "إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر يمام ضم٤مء ذم"ؿ ُمـ اًمّمدف ، يًٙمٜمقن "اًمٕمجز" سمٓمـ ىمٞمؾ أهّن 

 : آل سم٤مُمٓمرف

 "امل٤مومقت"ؿ يًٙمٜمقن اد أهّن ذيمر احلدّ  ،ةؿ ُمـ اًم٘مٜم٤مزًم٦م ُمـ يمٜمدّ أهّن  ذيمر سم٤مطمٜم٤ّمنطميُمٞم٦م أهة 
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 ./ حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر سم٤مُمٓمرف اًمٗم٘مٞمد اًمٙمٌػمواًمٙم٤مشم٥م ُمٜمٝمؿ اعم١مّرخ ذم وادي قمرُم٤م . 

 : رآل ُمٓمٝمّ 

 .ذم يمت٤مسمف "، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ٦مْمسم"ذم يًٙمٜمقن ، ٕمٛمقدي اعمٕمرووم٦ماًمآل  ٤مت اعمِم٤ميخ ُمـ سمٞمقشم

 : اعمّمٕمٌٞمقن

د ُمـ ُمذطم٩م ، ضم٤مء ذم اًمٜم٦ًٌم هلؿ  "اعمّمٕمٌل" إطمدى اًم٘م٤ٌمئؾ اًمرئٞمًٞم٦م ذم سمٞمح٤من ، ُمـ ُمرا

طم٤مؿمٞم٦م "اًمّمٗم٦م" ٓ شمزال ىمٌٞمٚم٦م ُمراد هل اًمٖم٤مًم٦ٌم قمغم وادي سمٞمح٤من ، وهؿ ُمـ وًمد احل٤مرث سمـ 

قهنؿ ًٛمّ ُمٗمرج سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ ُمراد ُمـ ُمذطم٩م ، وهق أظمق ىم٤مئٗم٦م وىمٞمٗم٦م وهؿ اعمّمٕم٤ٌمن اًمذيـ يُ 

ص٤مطم٥م اعمٕمجؿ قمٜمد احلدي٨م قمـ سمٞمح٤من : وُمـ ىم٤ٌمئٚمٝم٤م ٘محٗمل اعموذيمر  اًمٞمقم "اعمّمٕمٌلم".

اعمِمٝمقرة اعمّمٕمٞملم ، ُمـ سمٓمقن ىمٞمٗم٦م ، وهؿ آل اًمٕمريػ ، وآل ٟمٕمٞمؿ ، آل محٞمد ، وُمٜمٝمؿ آل 

ٟمجؿ ذم رأس ٟمٕمامن ، وآل اًمٕمريػ ذم ٟم٘مٞمؾ اًمٌٞمض ، وُم٤م طمقًمف ، وآل اًمٓم٤مهر ذم إمحر وُم٤م 

  .٘مّم٤مبإًمٞمف وآل ص٤مًمح ذم اًمروٟم٦م ، وآل وم٤مـمٛم٦م ذم اًم

 : آل سم٤مُمّمٗمر

 . ىمدياًم وطمديث٤ًم" اجلٜمقب اًمٕمريبذيمرهؿ اًمٌٙمري ذم " ،ُمـ اعمراؿمدة ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل اعمّمٛمقم

 .، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾذم وادي دوقمـ إيٛمـ "سمالد امل٤مء"ُمـ آل سم٤مرسمٞمع، يًٙمٜمقن 

 : اعمٕم٤مضمؾ

 . فذم ُمٕمجٛماعم٘محٗمل يمام ذيمر  ،، ُمـ آل اًم٘مِمٞم٥م ُمـ ذي طمرُمز ُمـ محػمىمٌٞمٚم٦م ذم سمٞمح٤من

 : ةاعمٕم٤مر

٦م، يًٙمٜمقن ٜمَ فم لسمٜمُمـ ُمـ آل متٞمؿ  ،، واًمٜم٦ًٌم هل٤م "اعمٕم٤مري"ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م ذم طميُمقت

سمث٦م واحلٛمقم ُمـ اًمنمق ،، وقم٘م٦ٌم اًمٗم٘مرة ضمٜمقسم٤مً ز ؿمامًٓ ريدة اعمٕم٤مرة سملم قم٘م٦ٌم اًمٖمُ  ، واًمٕمقا



 ...................................تاريخ حضرموت...................................بعاسصل الفال

  354صفحة | 

 

 ٞمؿ، آل سمـٛمُمٜمٝمؿ : سمٞم٧م ؿم ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مديمام ضم٤مء ذم " ،وؾمٞم٤ٌمن ُمـ اًمٖمرب

سمـ طمتٞمش، آل سمـ ضمراح، آل سمٚمحٞمؼ، آل ، آل سمًقط، آل سم٤مطمًلم، آل سمـ واه٥م، آل سم٤مقم٘م٤ٌمن

 اًمِم٤مـمري.يمام ضم٤مء ذم شم٤مريخ  ،، آل اًمٗمرخسمـ حلقل، آل سمـ صم٤مسم٧م، آل سمـ يٕمٛمر، آل سمـ شمريس

، ي ذاًمٞم٤من، طمّمـ سم٤مب احلٞمؼ، ًم٘مٜمف، دىمٞمش، احلَم، اًمٕمٚمٞم٥م، وادُمـ ىمراهؿ : طمّمـ اًم٘مرن

 . "شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤مذم  اًمِم٤مُمؾ٤مب "يمام ضم٤مء ذم يمت ،اًم٘مز

ريدة اعمٕم٤مرة وهل قم٤ٌمرة قمـ ُمٜمٓم٘م٦م هْم٤مب ُمٜمًٌٓم٦م وهل واىمٕم٦م سملم ُمٜم٤مـمؼ ؾمٞم٤ٌمن :  ىمٚم٧م

 سمٓمـشمٕمتؼم ة اعمٕم٤مرة" ٕهّنؿ هؿ هم٤مًم٥م ؾمّٙم٤مهن٤م، واعمٕم٤مر"ريدة اعمٕم٤مرة ٟم٧ًٌم امم ، وواحلٛمقم

سم٤مًمٜم٦ًٌم  و ٦م،ٜمَ سمٜمل فمَ  -ٌٜمل متٞمؿ ًم قنيٜمتًٌذم وادي رظمٞمف  روحل آويمذًمؽ  ،متٞمؿ آلُمـ 

 يت:يم٤مٔ -سمح٥ًم قمٚمٛمٜم٤م  -ومٝمل  ة أن،اعمٕم٤مر ٤متًمٌٞمقشم

 . ةاعمٕم٤مر ؿمٞمقخوهؿ  ْف رَ ٟمزطمقا امم وادي قمَ  ء١ٓماهلٜمدوان وه -9

ل سمـ ُمًٌقط امم همٞمؾ سمـ يٛملم آوٟمزح  ،٤من اًم٘مرنل سمٚمحقل ومٝمؿ ؾمٙمّ آل سمـ ُمًٌقط وآ-:

 ظمرى.أ ةُمر ةذم ريدة اعمٕم٤مر ةمم ىمري٦م اًم٘مزإصمؿ قم٤مدوا  ٦م،ُمٕمٞمٜم ةومؽم

 .ل اًمًٌعآل سمٚمٛمػم وآل قمقض ؾمٕمد وآوُمٜمٝمؿ  ،سمٚمٕمدل ويًٙمٜمقن ىمري٦م ًم٘مٜمف-;

 شمؿّ  ة، طمٞم٨ماعمٕم٤مر ُمـ ؿمٞمقخٕمتؼمون وًمٙمـ يُ  ة،وهذا اًمدار ًمٞمس ُمـ اعمٕم٤مر ،ل اًمِمٛمٞمٛملآ ->

قم٤مت سملم اعمٕم٤مراطمّمقهلؿ قمغم اعمِمٞمخ٦م ٟمتٞمج٦م  ل اًمِمٛمٞمٛمل يًٙمٜمقن آويم٤من  ،نٗمًٝمؿأ ةًمٍما

ًمٙمـ  ،ُمقرإ أطمتك هتدة شمًٚمٞمٛمٝمؿ اعمِمٞمخ٦م ًمٗمؽم ومتؿّ  ،قن سم٤محلٙمٛم٦مويتحٚمّ  ة،ٕم٤مرقمٜمد اعم

قم٤مت طمتك وصقل اًمٜمٔم٤مم اًمِمٞمققمل إ  مم طميُمقتإؾمتٛمرت اًمٍما

 ل سمـ ؾمٚمامن.آوُمٜمٝمؿ دار  ،يًٙمٜمقن ىمري٦م ًم٘مٜمف ء١ٓمسم٤مقمقض وه -=

ل وآ .يًٙمٜمقن ىمري٦م احلٔمل ء١ٓمل سمـ ىمٞمدوم ومٝمآل اًمؽميز وآل سمٚمٕمٛمر وآل طمتٞمش وآ-<

ل آ ، وأُم٤مل اهلٜمدوانآل سمٚمٕمٛمر ومٝمؿ ُمـ آُم٤م أو ،ل سمٚمحقلآطمتٞمش وسمـ ىمٞمدوم ومٝمؿ ُمـ 
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 ل سمـ ُمًٌقط.آاًمؽميز ومٝمؿ ُمـ 

 ل اهلٜمدوان.آوهؿ ُمـ  ،ل سمٚمٕمقاه٥م ومٝمؿ يًٙمٜمقن ىمري٦م اًمٕمٛمقنآ-?

A-٤مد.ل سم٤مقمٌّ آٝمؿ يًٙمٜمـ ىمري٦م ردهف ُمع اعمِم٤ميخ ومل سم٤مقم٘م٤ٌمن آ 

 : اعمٕم٤مزوم٦م

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف٤منٌّ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مِم٤مقمػم ُمـ ىم٤ٌمئؾ طم

 : آل ُمٕم٤موي٦م

، هؿ سمٛمٕم٤موي٦م إيمرُملم، ًم٘م٥م ضمدّ اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٤متٜمٝم٤م أيمرم سمٞمقشم، ُمةأؿمٝمر ىم٤ٌمئؾ يمٜمدّ 

، يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمٚمقك وهق ُمٚمؽ أو أُمػم ًمٞمس ًمف ضمد إّٓ   ،ٕنف ويمام ذيمرت يمت٥م إدب اًمٕمريب

 . اًمٙمٜمّدي سمـ ىمٞمسة ذم ٟمجد وطميُمقت، ُمٜمٝمؿ آل إؿمٕم٨م يمٜمدّ 

 : آل سم٤مُمٕمٌد

وضم٤مء  .اًمِم٤مـمرييمام ضم٤مء ذم شم٤مريخ ، ذم روقم وقملم سم٤مُمٕمٌد اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ آل سمٗمٚمح ُمـ 

إمم ُمٜمٓم٘م٦م ه٤مضمر ُمـ دوقمـ  د،ُمٕمٌأيب ذري٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمـ ؿ أهّن ":اًمِم٤مُمؾ"ذم 

 ـه.8:?ؾمٜم٦م   هب٤موشمقرّم اًمقاطمدي 

 : آل سم٤مُمٕمدن

 ."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ ص٤مطم٥م " ،دوقمـوادي  ذم "ىمرن سم٤مطمٙمٞمؿ"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : ٕمّرف يزيد()ُمُ  سمٜمق ُمٕمروف

يم٧م ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ظمالل ، وؿم٤مرد اًمٙمٌػمة اًمتل ه٤مضمرت إمم طميُمقتُمـ ىم٤ٌمئؾ هن

صم٤ًم قمـ أطمد ظمالل قمٌقره اًمرسمع اخل٤مزم ُمتحدّ  "صمٞمًٞمٖمر"، ذيمر اًمرطم٤مًم٦م اًمٞمقم ٦م، هل٤م سم٘مٞمّ ذًمؽ

، خيتٚمٗمقن قمـ أبٜم٤مء اًمّمٞمٕمر أظمريـ، ُمٕمروف"ويم٤من هق ُمـ سمٜمل :اًمرضم٤مل اًمذيـ ىم٤مسمٚمٝمؿ

، ويم٤مٟم٧م سمٞمْم٤مء، ُم٘مّمقص٦م إيمامم ، أهنؿ يٚمًٌقن ىمٛمّم٤مٟم٤مً ْمح ُمـ اًمٜمٔمرة إومموذًمؽ يتّ 
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سم٤مًمين٤مق اًمتل طمٗمٔمقه٤م ًمٚمتٜم٤مؾمؾ  زون أيْم٤مً ، وهؿ يتٛمٞمّ ٚمٝمؿ ُمـ ٟمقع أهؾ اًمِمامل٘مُ ومٞم٤مهتؿ وقمُ يمق

 ."عمرقمك اخلّمٞم٥م ىمرب ٟمجران، ٕهنؿ يٕمٞمِمقن ذم اةٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ممت٤مزويم٤مٟم٧م يمٚمّ  ،واحلٚمٞم٥م

 : آل اعمٕمِمٜمل

، سمٞم٧م مت٤مم ، سملم سمتلم ، سمٞم٧م قمِم٤مين ، سمٞم٧م ، سمٞم٧م ىمريرسمٞم٧م اًمٌقاىملىمٌٞمٚم٦م ُمـ اعمٜم٤مهٞمؾ، ُمٜمٝمؿ : 

، سمٞم٧م وُمٜمٝمؿ سمـ ىمحران سمٞم٧م زقم٤مُم٦م آل اعمٕمِمٜملاًم٘مراٟمّم٦م ، سمٞم٧م طمِمحقش ، سمٞم٧م ؾم٤معملم 

سمٞم٧م و. ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ اًمٌ٘مٞم٦م ، سمٞم٧م اًمرهقة ، سمٞم٧م ُمًٚمؿ ، سمٞم٧م قمقيْم٤من 

ذم  ، ي٘مقل اجلٛمٕمدار سم٤مطم٤مذقٕمرف سم٤معمٕمِمٜمٞم٦ميُ د ُمـ اإلسمؾ ٕمرومقن سمٜمقع ضمٞمّ وهؿ يُ ، اًمّمٗمٞم٦م

 :  ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمفيمت٤مب "اعمٕمّٚمؿ قمٌداحلؼ"ىمّمٞمدة ًمف ذم 

 إمم اعم٘م٤مم اًمؼمك زم سمف اًم٤ٌمروت ُمٕمٙمقن* ***** *** *  ُمٕمِمٜمٞم٦م ــــــ٤معمٕمتٜمل وارحتؾ قميىمؿ 

 : ـٕمْ آل ُمَ 

٦م اًم٘م٤مئد اًمٕم٤ٌمد ُمٕمـ ؿ سم٘مٞمّ أهّن  " :اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق"، يذيمر ص٤مطم٥م ٤مئؾ اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤مأؿمٝمر ىمٌ

٤مسم٦م ظملم ويٜمٙمر سمٕمض اعم١مرّ . سمـ زائدة اًمِمٞم٤ٌمين ًّ  .ذا اخلالفــــــــــــهلذًمؽ، وؾمٜمٕمرض ٓطم٘م٤ًم واًمٜم

آل ، آل حمٛمد )اًمٓمقاؾمؾ(.وىمد اؾمتٓم٤مع مم ىمٌٞمٚمتلم يمٌػمشملم مه٤م : آل قمكمـ إٕمْ يٜم٘مًـــــؿ آل ُمَ و

ع اعمّم٤مدر ومل شمتقؾّم  ،، طمتك ـمردهؿ آل زريعـه:9>ٕمـ آؾمت٘مالل سمحٙمؿ قمدن ؾمٜم٦م ُم

سمـ ظمٚمدون قمٜمد احلدي٨م قمـ إذيمر  ٜمٞم٦م .ٕمْ ُم٤مرة اعمَ ذم احلدي٨م قمـ هذه اإلاًمت٤مرخيٞم٦م اعمت٤مطم٦م 

، ُمٚمٙمقه٤م ُمـ يٜمتًٌقن إمم ُمٕمـ سمـ زائدة ،ٚمؽ ًمٌٜمل ُمٕمـقمدن : يم٤مٟم٧م صدر اإلؾمالم دار ُمُ 

 قمكم"قمدن" ؾمتقمم إ٤م ، وملّ ٦مٓم٦ٌم واًمًٙمّ ُمٜمٝمؿ سم٤مخلُ ، ىمٜمٕمقا قا قمغم سمٜمل زي٤مدواُمتٜمٕم ،أي٤مم امل٠مُمقن

صمؿ أظمرضمٝمؿ  ،ٕمٓمقهن٤مر قمٚمٞمٝمؿ رضي٦ٌم يُ ، وىمرّ رقمك هلؿ ذُم٤مم اًمٕمروسمٞم٦م ،سمـ حمٛمد اًمّمٚمٞمحل

٥م قمغم قمدن وأبلم وحل٩م واًمِمحر ـ شمٖمٚمّ وضم٤مء ذم شم٤مريخ قمامرة : ممّ  م.ُمٜمٝم٤م اسمٜمف أمحد اعمٙمرّ 

ـه وقمدن وحل٩م 98>: ودظمٚم٧م ؾمٜم٦م "هم٤مي٦م إُم٤مين"ذيمر ص٤مطم٥مو وطميُمقت سمٜمق ُمٕمـ.
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وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر : ومٚمؿ يزل سمٜمق ُمٕمـ يرومٕمقن  .ـٕمْ وأبلم وطميُمقت واًمِمحر إمم سمٜمل ُمَ 

ٌقا قمغم صمؿ شمٖمٚمّ  ،ظمراج قمدن إمم أن ىمتؾ قمكم اًمّمٚمٞمحل -م اًمّمٚمٞمحل إمم زوضم٦م اعمٙمرّ  -إًمٞمٝم٤م 

وشمذيمر إطمدى يمت٥م  ـ قمدن.م سمٕمد قمقده ُمـ زسمٞمد ، وأظمرضمٝمؿ ُمومٖمزاهؿ اعمٙمرّ  ،ُم٤م ىمٌٚمٝمؿ

ٛمد اًمّمٚمٞمحل مل٤م اؾمتقمم قمغم اًمٞمٛمـ، واومتتح قمدن وأظمذه٤م شم٤مريخ قمدن أن اًمداقمل قمكم سمـ حم

قمٚمٞمٝم٤م وقمغم حل٩م  ،، ويم٤مٟمقا ىمد اؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمقت احلًلم سمـ ؾمالُم٦مُمـ سمٜمل ُمٕمـ

٦م ُمٕمـ سمـ زائدة، وم٠مب٘م٤مه٤م اًمّمٚمٞمحل حت٧م وًمٞمًقا ُمـ ذريّ  ،وأبلم وطميُمقت واًمِمحر

سم٤ًم ًمف ومٞمٝم٤مأيدهيؿ هل٤م  سمٜم٧م أمحد ضمٕمؾ ةم قمغم احلرة اًمًٞمدج اسمٜمف اعمٙمرّ ، ومٚمام شمزوّ ، وضمٕمٚمٝمؿ ٟمقا

اضمٝم٤م إمم اًمًٞمدة ذم أي٤مم ، ومٙم٤من سمٜمق ُمٕمـ يرومٕمقن ظمرقمكم سمـ حمٛمد اًمّمٚمٞمحل صداىمٝم٤م

إمم  "ماعمٙمرّ "، وم٘مّمدهؿ اًمٌٚمد قمغم ُم٤م حت٧م أيدهيؿ ُمـ "سمٜمق ُمٕمـ"٥م شمٖمٚمّ  َؾ تِ ، ومٚمام ىمُ اًمّمٚمٞمحل

 ٤مء ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤ميض اًمٕمرر:ـــــــــوضم ." ذم شم٤مرخيفسم٤مخمرُم٦مهٙمذا أورد " .ٜمٝم٤مقمدن وأظمرضمٝمؿ ُم

 ـمقال اًمٜمٙم٤مل قمغم إقمٜم٤مق واًم٘مٍم*** ********** سمٕمد قم٘مدهؿ آل ُمٕمـوـمقىم٧م 

ـ ه١مٓء ُمٚمقك قمدن وُم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ طميُمقت وحل٩م وأقمامهل٤م وُم٤م إًمٞمٝم٤م، ويم٤من اسمتداء ٕمْ آل ُمَ 

م اًمّمٚمٞمحل ُمـ سمٕمد ؾمٜم٦م اهلل وأظمرضمٝمؿ قمٜمٝم٤م اعمٙمرّ ، إمم أن أزاهلؿ ـه:9>ُمٚمٙمٝمؿ ؾمٜم٦م 

أي ذم  -ػ "اًمٞمٛمـ ؿمامًمف وضمٜمقسمف" : إن سمٜمل ُمٕمـ أظمرضمقا ُمـ سم٘مل ومٞمٝم٤م وذيمر ُم١مًمّ . ـه 8<>

م ، واؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م ، طمتك ضم٤مء قمكم سمـ حمٛمد اًمّمٚمٞمحل 989Aُمـ سمٜمل زي٤مد قم٤مم  -قمدن 

ٓة ُمـ ىمٌؾ سمٜمل اًمّمٚمٞمحل ، م ، وم٤مؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م ، وقمٝمد سم٢مدارهت٤م إمم سمٜمل ُمٕمـ يمق:<98قم٤مم 

ّمٚمٞمحل إمم قمدن م اًمف اعمٙمرّ م شمقضّم ;@98د سمٜمق ُمٕمـ قمغم طمٙمؿ سمٜمل اًمّمٚمٞمحل ذم قم٤مم ومٚمام مترّ 

ـه 98>طمقازم  -ويمام ذيمر اعم١مرظملم  -ويم٤من سمداي٤مت دوًم٦م آل ُمٕمـ . وـمرد ُمٜمٝم٤م سمٜمل ُمٕمـ

ٟمقا وٓة قمدن آل ُمٕمـ يم٤م ، وًمٕمّؾ سمٕمد اٟمح٤ًمر اًمدوًم٦م اًمزي٤مدي٦م، وىمٞم٤مم دوًم٦م آل ٟمج٤مح ذم هت٤مُم٦م

شمريمقا آل ُمٕمـ  ،ت دوًم٦م آل ٟمج٤مح، ومٚمام شم٘مقّ قا سمحٙمٛمٝم٤مصمؿ اؾمت٘مٚمّ  ،ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م اًمزي٤مدي٦م
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شمرك آل  ،ـه==>، وقمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمّمٚمٞمحل وأؾم٘مط آل ٟمج٤مح ؾمٜم٦م اب قمٜمٝمؿًمٕمدن يمٜمقّ  وٓةً 

س اًمدوًم٦م اًمّمٚمٞمحٞم٦م اًمّمٚمٞمحل ُم١مؾّم  ُمٕمـ ذم قمدن .أُم٤م هن٤مي٦م دوًمتٝمؿ ومٙم٤مٟم٧م سمٕمد ُم٘متؾ قمكم

سمـ قمكم اًمّمٚمٞمحل إمم إظمراضمٝمؿ ُمـ قمدن وشمقًمٞم٦م آل زريع إم ل ُمٕمـ مم٤م دومع سم٤معمٙمرّ د آومتٛمرّ 

 .يمت٤مسمفاجلراذم يمام ذيمر  ،ظمرج آل ُمٕمـ إمم أطمقرأو ،ـه?<>٤مُم٤ًم ًمٕمدن ؾمٜم٦م طمٙمّ  "ي٤مم"ُمـ 

 ، وُمٜمٝم٤م اٟمت٘مٚمقا إمم سمٚمداهنؿوا ومٞمٝم٤مويٌدو أن ظمروج آل ُمٕمـ إمم أطمقر يم٤من هن٤مئٞم٤ًم إذ اؾمت٘مرّ 

 وىمد قمدَ  .أبرز اًم٘م٤ٌمئؾ ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦مُمـ ، طمٞم٨م أصٌحقا احل٤مًمٞم٦م ذم سمالد اًمٕمقاًمؼ اًمٕمٚمٞم٤م

قمكم سمـ ُمٕمـ ، صمؿ اًمٕم٤ٌمس صمؿ هؿ:و ،ٝمؿ أظمقة٤مم هذه اًمدوًم٦م يمٚمّ ظمقن قمددًا ُمـ طمٙمّ اعم١مرّ 

دوًم٦م ٌع اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م أن دوًم٦م آل ُمٕمـ يم٤مٟم٧م شمتٌع اًمئمٝمر ُمـ شمتّ . سمٜمل ُمٕمـإحمٛمد 

ع إمم يمقهنؿ يًقىمقن ظمراج ذًمؽ يرضم ، وًمٕمّؾ ًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام مل شمٙمـ طمًٜم٦مع أن ا، ُماًمّمٚمٞمحٞم٦م

، قا أول ومرص٦م وهـ ًمٚمدوًم٦م اًمّمٚمٞمحٞم٦م، وهل ُم٘متؾ قمكم اًمّمٚمٞمحل، ًمذا اؾمتٖمٚمّ قمدن هل٤م

، يمذًمؽ أن دوًم٦م آل ُمٕمـ مل شمٙمـ ىمقي٦م، وئمٝمر ى إمم إهن٤مء دوًمتٝمؿدهؿ اًمذي أدّ وىم٤مُمقا سمتٛمرّ 

 "ـٕمْ آل ُمَ ". أُم٤م قمـ طمٙمؿ قم٤مسهت٤م ذم اًمٞمٛمـ ُم٧م سم٤مًمدول اًمتلصٓمدإذيمر أهن٤م إذ مل يُ 

د ١ميمّ ، ويُ طميُمقت اًم٤ًمطمؾ ومٝمق طمٙمؿ اؾمٛمل مل يتٕمدَ  -تفإذا اومؽموٜم٤م صحّ -حليُمقت 

ظملم ىمد أـمٚم٘مقا اعم١مرّ  ، ويٌدو أنّ ريخ احليُمل ُمـ ذيمر ًمدوًم٦م آل ُمٕمـذًمؽ ظمٚمق يمت٥م اًمت٤م

سم٤ًم ًمٚمدوًم٦م اًمزي٤مدي٦م صمؿ ًمٚمدوًم٦م اًمّمٚمٞمحٞم٦م  اًمٚمتلم وصؾ طمٙمٛمٝم٤م إمم ذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر آل ُمٕمـ ٟمقا

خ اًمٕمريب ـ جمٚم٦م اعم١مرّ ٕمْ طميُمقت. )ًمالـمالع اٟمٔمر ُم٘م٤مًم٦م اًمديمتقر أُملم ص٤مًمح طمقل سمٜمل ُمَ 

اًمٜم٥ًم إمم ُمٕمـ سمـ زائدة (.أُم٤م قمـ ٟم٥ًم آل ُمٕمـ ومٝمٜم٤مك رأي٤من يرضمع أطمدمه٤م هذا 9:اًمٕمدد 

 ، وُمـ اشمٌٕمف ُمـسمـ ظمٚمدونإبرز ُمـ ىم٤مل هبذا اًمرأي أ، واًمِمٞم٤ٌمين، ورأي آظمر يٜمٗمل ذًمؽ

ظملم أُمث٤مل ص٤مطم٥م "صمٖمر قمدن" اعمحدصملم أُمث٤مل اجل٤مزع . ويذه٥م ًمٚمرأي اًمث٤مين أيمثر اعم١مرّ 

ؼ ذم طم٤مؿمٞم٦م ؼ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم إيمقع، اًمذي يٕمٚمّ ، واعمح٘مّ "شم٤مريخ قمامرة"ػ وُم١مًمّ 
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ويذيمر سم٤موزير أن ُمـ ُمٚمقك  سمٜمق ُمٕمـ ه١مٓء ُمـ محػم صمؿ ُمـ إص٤مسمح"."شم٤مريخ قمامرة سم٘مقًمف:

وذيمر ؿمٕمراً ٕيب إؾمح٤مق  ،اًمٗمْمؾ قم٤ٌمس سمـ ُمٕمـ ُمـ طمقؿم٥م اًمٙمٜمدية اعمٚمؽ أبق يمٜمدّ 

 اإلسم٤ميض يٛمدح هذا اعمٚمؽ :

 اًمٕمٚمٞم٤م اعمٚمقك اًم٘مامىمؿ ةذرى يمٜمدّ .....................أيب اًمٗمْمؾ قم٤ٌمس سمـ ُمٕمـ سمـ طمقؿم٥م

 ـؿر  اًمٕمالىمـــــأىم٤مد ُمـ إقمداء ُمُ ...............................أىمٛم٧م ؾمٜمٞمٜم٤ًم ىمٌؾ أل٘م٤مه ٓهٞمـ٤مً 

ف ، وًمٕمٚمٕمده قمـ سمٚمدان اجلزيرة٦م ًمٌُ جّ سمـ ظمٚمدون ذم هذه اعم٠ًمل٦م ًمٞمس سمحُ إوقمٜمدي أن ىمقل 

، واًمراضمح ٕمـ سمـ زائدة وآل ُمٕمـ ىمد طمٙمام قمدن، ويمقن ُماؾمتٜمت٩م اًمٜم٥ًم ُمـ شمٓم٤مسمؼ إؾمامء

، إو٤موم٦م صم٤مسم٧م يرسمط آل ُمٕمـ سمٛمٕمـ سمـ زائدة ًمٕمدم وضمقد ٟمص ،قمٜمدي يمقن آل ُمٕمـ ُمـ محػم

، ٓ يٛمٙمـ أن يقضمد ًمف ىم٤مقمدة ؿمٕمٌٞم٦م ائدة ذم قمدن يم٤من ىمّمػماً ودُمقي٤مً زإمم أن قمٝمد ُمٕمـ سمـ 

 ،، وًمٞمس ُمـ ؿمؽ أن طمٙمؿ آل ُمٕمـ ًمٕمدن واؾمت٘مالهلؿ هب٤متف ذم سمٜم٤مء دوًم٦ميٛمٙمـ أن ختدم ذريّ 

، ومال يًتٌٕمد اًم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة ًمٕمدن ُمـرضمح ، هل قمغم إمل يٙمـ ًمٞمتؿ دون قمّمٌٞم٦م ىمقي٦م

 إيمقع .اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم ُمـ إص٤مسمح ُمـ محػم يمام ذيمر  أهّنؿ

 : اعمٕمقس

ح ، يًٙمٜمقن وادي دوقمـ إيٛمـ ، وهؿ : آل حلٞمٛمر ، ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م ذم طميُمقت ُمـ ٟمقّ 

آل سم٤مؾمٕمٞمد ، آل سمققمٌٞمد ، آل أمحد سمـ قمكم ، آل يمًٞمؾ ، آل سم٤مقمْمٞمدة ، آل سمـ وشم٤مر ، آل 

واعمٕمس  ّم٤مرٟم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن .٘م٤مل أهنؿ ُمـ اًمٕمسم٤مظمِمؿ ، اًمدهؿ ، واًمٗمخ٤مئذ اًمثالث إظمػمة يُ 

ذم اًم٘م٤مُمقس : اإلىمدام ، ي٘م٤مل رضمؾ ُمٕم٤مس : ُم٘مدام ، وُمٕمس اًمرضمؾ ذم احلرب : أي محؾ ، 

أُم٤م ذم هلج٦م أهؾ  .سم٤مدي ُم٤مدة ُمٕمسآ اًمٗمػموزيمام ضم٤مء ذم ىم٤مُمقس  ،واعمٕمس : احلريم٦م

 .: دسمٖمفاد: اعمٕمقس ُمـ ُمٕمس اجلٚمدطميُمقت وم٤معمٕمس يمام يذيمر احلدّ 
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 : آل سم٤مُمٕمقو٦م

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم " "اًم٘مقيرة"شمًٙمـ ُمٞم٦م طميأهة 

 : آل سم٤مُمٕملم

 .ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ يـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

 : آل سم٤مُمٖمروُم٦م

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت"دار ُمـ اًم٘مثؿ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل اعمٗمٚمحل

، وهؿ : آل اجلريب ،، شمًٙمـ "اجلرسم٦م" ذم سمالد ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤مٚمــ٦م ُمـ آل اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤مىمٌٞم

، ل ؾمٚمٞمامن ، اًمده٤مرش ، آل اًمٓم٤مًمٌلآل ُمٜمٗمر ، سمٜمق سمٙمر ، آل يقٟمس ، آل ٟمٕمامن ، اًمذراطمـ ، آ

 . "طميُمقت وقمدن" ، يمام ضم٤مء ذم، آل اعمرسمٕملآل اًمًٕمدي، آل اًم٤ًمعمل

 : مآل اعم٘مدّ 

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم "إدراك اًمٗمقت"دار ُمـ اًم٘مثؿ ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : أهؾ ُم٘مروم

ذيمرهؿ ، وهؿ : أهؾ ـمٕمٛم٦م ، آل سمقذة ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم رُمـ أهؾ ُمٜمّمق

 . ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق"اجل٤مزع 

 : آل سم٤مُم٘مٕملم

 رَ يمِ ، وذُ شمًٙمـ اًمدووم٦م "،ضمقاهر إطم٘م٤مفيمام ضم٤مء ذم "ة ؿ ُمـ سمٜمل هالل ُمـ يمٜمدّ أهة ىمٞمؾ أهّن 

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم "ؿ يم٤مٟمقا ذم هٞمٜمـ أهّن 

 : آل سم٤مُمٙمراب

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم "، يًٙمٜمقن اعمٙمراب واعمٙمػمب يـسم٤مُمًدوس ُمـ اًمدّ  ُمـ آل
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 : آل سمـ ُمٙمن

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ  ٦مىمٌٞمٚم

 : أهؾ ُمالىمل

 . ، ذيمرهؿ ص٤مطم٥م "إدراك اًمٗمقت"٤منىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًم٘مِم٤مقمػم، ُمـ ىم٤ٌمئؾ طمٌّ 

 : اعمٜم٤مهٞمؾ

زم" ىمٞمؾ ذم ٟمًٌٝم٤م قمدد ُمـ واًمٜم٦ًٌم هل٤م "اعمٜمٝم٤م، ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م اًمِمٝمػمة ذم طميُمقتىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

أن ًمٚمٛمٜم٤مهٞمؾ ؿمٝمرة واؾمٕم٦م ذم اًمٖمزو قمغم ىم٤ٌمئؾ متتد ُمـ ٟمجران  "صمٞمًٞمٖمر"، يذيمر إىمقال

ؿ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ، وأهّن فمٜم٦ّمؿ ُمـ سمٜمل وأؿمٝمر ُم٤م ىمٞمؾ ذم ٟمًٌٝمؿ أهّن  ،طمتك أـمراف اًمرسمع اخل٤مزم

شم٤مريخ طميُمقت ُذيِمَر ذم "يمام  وطمٚمٗم٤مئٝم٤م،اعمٝم٤مضمرة إمم طميُمقت إسم٤من هجرة هند 

يمام ُذيِمَر ذم ٝمرة إمم أصؾ واطمد اعمهؿ ويرضمع ٟمًٌٝمؿ  ،.وىمٞمؾ هؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م"اًمًٞم٤مد

ك ًٛمّ ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ طمقل ٟمجران شمُ ذم "اإليمٚمٞمؾ" وذيمر اهلٛمداين  ."إطم٘م٤مفشم٤مريخ ضمقاهر "

ٞمٚم٦م اًم٘مًٌمٞم٧ًم ٤م أهّن  ،ع هذه أراءٞمواًمذي ئمٝمر زم ُمـ مج آل اعمٜمٝم٤مل ُمـ سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م.

ه٤مضمرت ىمٌٞمٚم٦م فمٜمّٞم٦م ُمـ آل ؾمٗمٞم٤من، ٤م أهّن و، ـ يمٕم٥مسماًمتل ذيمره٤م اهلٛمداين، ُمـ سمٚمح٤مرث 

 ذىمل طميُمقت، وفمَؾ  فمٜم٦ّمسمٜمل أظمقاهت٤م ىم٤ٌمئؾ وؾمٙمٜم٧م ُمع  ،ظمالل هجرة هند وطمٚمٞمٗم٤مهت٤م

د ُم٤م ؾمٌؼ قمدد ُمـ ١ميمّ ، ويُ فمٜم٦ّم ذم مجٞمع يمت٥م اًمت٤مريخ وإن٤ًمب احليُمٞم٦مذم سمٜمل صم٤مسم٧م  ٝم٤مًٌٟم

  : ُمٜمٝم٤م ٞم٦م،اًمت٤مرخي اعمٕمٓمٞم٤مت

اًمتل د، ــــــهنىم٤ٌمئؾ  مل شُمْذيَمْر وٛمـ طمٚمػ ،رث سمـ يمٕم٥مآل اعمٜمٝم٤مل ُمـ سمٚمح٤مىمٌٞمٚم٦م  : أنّ  أوًٓ 

، يمام ضمــــ٤مء ذم يمت٤مب "اعمٜمٝم٩م طمقل ٟمجران ُم٤ًميمٜمٝم٤م ه٤مضمرت إمم طميُمقت، سمؾ فمَٚم٧م ذم 

 ." ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب "ُمٜمٓم٘م٦م شمثٚمٞم٨م وُم٤م طمقهل٤م قمؼم اًمٕمّمقر" ًمٚمَٕمْٛمروي.اًم٘مقيؿ..

اعمٜم٤مهٞمؾ  ومذيمر أنّ  ،ظمٚمٓم٤ًم ُمٜمٙمراً  ىمٌٞمٚم٦م اعمٜم٤مهٞمؾؾ ذم أص"إدراك اًمٗمقت" ػ ُم١مًمّ ظمٚمط :  صم٤مٟمٞم٤مً 
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وم٤ًم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ظمال ُمـ سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م ُمـ ُمذطم٩م آل اعمٜمٝم٤مليرضمع ٟمًٌٝمؿ إمم 

 !!.سمدًمٞمؾ -واهلل –ذاك  ، وُم٤موم٘مط قى شمِم٤مسمف إؾمامءـؾمشم٤مرخيل قمغم ذًمؽ ، وٓ دًمٞمؾ اعمٕمرووم٦م

ـه ، قمٜمدُم٤م ؾمٕمل حمٛمد سمـ @?Aوأول ذيمر ًم٘مٌٞمٚم٦م اعمٜم٤مهٞمؾ ذم اًمت٤مريخ احليُمل يم٤من ؾمٜم٦م 

يمام يمٕمِمؿ اعمٜمٝم٤مزم ذم صٚمح سملم اًمًٚمٓم٤من قمٌداًمٚمف سمـ سمدر سمقـمقيرق اًمٙمثػمي وىمٌٞمٚم٦م اعمٝمرة 

ذم  ذيمرٌ  ذا٤من أنف مل يٙمـ هلؿ ىمٌؾ هيذيمر سم٤مطمٜمّ و ."إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهرضم٤مء ذم يمت٤مب "

وشمًٙمـ  .ة طمقل "قمٞمٜم٤مت" سمٕمد ذًمؽوشمت٤مسمع سمٕمد ذًمؽ فمٝمقر اعمٜم٤مهٞمؾ يم٘مقّ  ؿ.اًمت٤مريخ ومٞمام ٟمٕمٚم

٤مجلزء اًمنمىمل سمٚمقن ؿمامًٓ ىمٌٞمٚم٦م اعمٜم٤مهٞمؾ اجلزء اًمِمامزم اًمنمىمل ُمـ وادي اعمًٞمٚم٦م ويتقهمّ 

ء اًمرسمع اخل٤مزم   اعمٜم٤مهٞمؾ وشمٜم٘مًؿ ىمٌٞمٚم٦م ."شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مديمام ضم٤مء ذم "ًمّمحرا

دي، سمٞم٧م سمريم٤مت، ٜم٘مًؿ سمٞم٧م يمزيؿ إمم سمٞم٧م هم٤مٟمؿ، سمٞم٧م احلاّم وي .:سمٞم٧م يمزيؿ، سمٞم٧م اعمٕمِمٜملًمـــــــ

 سمٞم٧م اًمٌقاىملويٜم٘مًؿ سمٞم٧م اعمٕمِمٜمل إمم : .سمٞم٧م اًمٌٓملم، سمٞم٧م ًمِمدق، سمٞم٧م محٞمد، سمٞم٧م مج٤مًم٦م

وهؿ سم٤مٕصؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمًت٘مّٚم٦م ُمـ آل ؾمٗمٞم٤من ُمـ سمٜمل فمٜم٦ّم ودظمٚمقا سم٤مًمُٕمّم٦ٌم ذم آل متٞمؿ 

سمٞم٧م اًم٘مراٟمّم٦م، سمٞم٧م طمِمحقش، ، ٤مينًّ قم ل، سمٞم٧م٤مم، سمٞم٧م سمتّ ، سمٞم٧م ىمرير، سمٞم٧م متّ واعمٜم٤مهٞمؾ

يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم شم٤مريخ  .، سمٞم٧م قمقيْم٤منؿُمًٚمّ ، سمٞم٧م ىمٞم٦م، سمٞم٧م اًمرهقة٤م، سمٞم٧م اًمٌسمٞم٧م ؾم٤معملم

 .اعمًُّٛمك "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري 

 : آل اعمٜمتٍم

 . ذم يمت٤مسمف "هدي٦م اًمزُمـ......."اًمٕمٌدزم ذيمرهؿ إُمػم  ،سمٓمـ ُمـ ي٤مومع يًٙمـ حل٩م

 : طمٞمدرةآل ُمٜمّمقر سمـ 

، وهؿ : أهؾ ُمٜمّمقر )ضمحزر ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل طمٞمدرة

 . ذم يمت٤مسمف "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق......."اجل٤مزع ذيمرهؿ  ،أهؾ احل٤مق ، أهؾ طمجزر ،اًمذئ٥م(
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 : أهؾ ُمٜمّمقر

وهؿ : اعم٤ًمقمٞمد ، آل ظمٚمٞمكم ،  ،ُمـ آل ُمٜمّمقر سمـ طمٞمدرة ُمـ آل سم٤ميم٤مزم ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

ذم يمت٤مسمف اجل٤مزع ، يمام ذيمر ٜمٌم ، أهؾ اًمٜمقسم٦م ، أهؾ ُم٘مروم ، أهؾ هلٛم٩م ، أهؾ احلٞمدري آل احل

 . "اًمًٞمػ اًم٤ٌمرق ذم ُم٤ميض وأن٤ًمب اًمٕمقاًمؼ"

 : آل سم٤مُمٜمّمقر

 . ، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمًٛمقح ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

 : آل ُمٜمٞم٤ٌمري

 . ذم شم٤مرخيفاًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ُمـ آل قمقن ُمـ آل يمثػم 

 : آل ُمٜمٞمػ

 .ذم يمت٤مسمفاًمٌالدي اًمٙمن، ذيمرهؿ قم٤مشمؼ ُمـ آل يمٚمٞم٥م ُمـ هند 

 : آل سم٤مُمٜمٞمػ

 ."اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم " "ذوج ُمٜمؽم"، يًٙمٜمقن يـىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مىم٤مري ذم اًمدّ 

 : رةٝمْ اعمَ 

ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٞمقم ٦م ، وهل ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة هل٤م سم٘مٞمّ اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٘مديٛم٦م اًمٜمزول سمحيُمقت ىمٌٞمٚمـــــ٦م ُمـ

، وىمد قت وفمٗم٤مرسملم طميُمُم٤م  ،، أو اعمح٤مومٔم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ؾم٤مسم٘م٤مً ٕمرف سمٌالد اعمٝمرة٦م شمُ ُمًت٘مٚمّ 

ًّ ُمـ اًمًالـملم ذات طمٙمؿ إداري ُمًت٘مؾيم٤مٟم٧م ز ٤مسم٦م اًمٕمرب . واعمٝمرة ىمٌٞمٚم٦م ىمديٛم٦م اضمتٛمع اًمٜم

يمام سمـ ىمْم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ محػم إرة سمـ طمٞمدان سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مف ٝمْ ُمَ  ؿ سمٜمقإوائؾ قمغم أهّن 

يمام رة" ذم اًمٚمٖم٤مت اجلٜمقسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م "اًم٤ًمطمؾ" ٝمْ وشمٕمٜمل يمٚمٛم٦م "ُمَ  ".اإليمٚمٞمؾضم٤مء ذم "

رة ذم ٟمص سم٤معمًٜمد يرضمع شم٤مرخيف إمم أواظمر ٝمْ وىمد ورد اؾمؿ ُمَ  .ذم "اعمٗمّّمؾ"ضمقاد قمكم ذيمر د.

مم٤م يقطمل سمت٘م٤مرب ُم٤ًميمـ  يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اعمٗمّّمؾ"،اًمٕمٝمد احلٛمػمي ُمع ذيمر ىمٌٞمٚم٦م ؾمٞم٤ٌمن 
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يمام يذيمر سم٤مُمٓمرف  "ؾمٕم٤مءإ"و "،إؾمٕم٤مء"ؿ ي٘مٓمٜمقن د ىمقل اهلٛمداين أهّن ١ميمّ مم٤ّم يُ  ،اًم٘مٌٞمٚمتلم

ُمـ أؾمامء ُمديٜم٦م اًمِمحر اًم٤ًمطمٚمٞم٦م. وٓ ري٥م أهن٤م زطمٗم٧م  اؾمؿٌ )ذم ُمالطمٔم٤مشمف قمغم اهلٛمداين( 

ذم ُمديٜم٦م  ، واؾمت٘مّرت٧م قمٜمٝم٤مظمٚمٗمٝم٤م سمٕمض ىم٤ٌمئٚمٝم٤م اًمتل اؾمت٘مٚمّ  قمـ هذه اعمقاـمـ ذىم٤ًم شم٤مريم٦مً 

ًمٖم٦م ظم٤مص٦م شمرضمع ذم أصقهل٤م إمم اًمٚمٝمج٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، وًمٌٕمض ىم٤ٌمئؾ اعمٝمرة  .اًمِمحر

وأرضمع سمٕمض  ...."سمدراؾمتٝم٤م اعمًتنمىمقن َل ٜمِ وًمٚمٛمٝمرة ًمٖم٦م ظم٤مص٦م قمَ "...: ضمقاد قمكمد.ي٘مقل 

ٟم٘مٓم٤مقمٝمؿ ذم اًمِمحر ومٌ٘مٞم٧م ًمٖمتٝمؿ ٢مسم رة قمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦مٝمْ ٕمد ًمٖم٦م ُمَ اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب سمُ 

وىمد سمدأت اًمٚمٖم٦م اعمٝمري٦م ذم  ."سمـ دريديمت٤مب "إيمام ضم٤مء ذم ٛمقن هب٤م احلٛمػمي٦م إومم يتٙمٚمّ 

، قمدا ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ اًمداظمٚمٞم٦م واًم٤ًمطمٚمٞم٦م يم٘مِمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦م ٩ْم هَ ٟمزواء إزاء وَ اإل

هذه اًمٚمٖم٦م ومرص٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب ذم  ، وًمٕمّؾ )اجلٜمقب اًمٕمريب(يمام ذيمر اًمٌٙمري ذم

ويم٤من وومد ُمٝمرة وٛمـ  .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م وًمٖم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م اجلٜمشم٘مّص 

ذم اًمٙمت٤مب اًمذي  وضمـــــ٤مءذم "ـمٌ٘م٤مشمف"، سمـ ؾمٕمد يمام ذيمر إاًمقومقد اًمتل وومدت قمغم رؾمقل اهلل  

سمـ إبٞمض : "هذا يمت٤مب ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل عمٝمري سمـ إبٞمض  ييمتٌف رؾمقل اهلل عمٝمر

ئع اإلؾمالم ، ومٛمـ سمدل قمغم ُمـ آُمـ سمف ُمـ ُمٝمرة أٓ ُي١ميمٚمقا وٓ يٕمريمقا وقمٚمٞمٝمؿ إىم٤مُم٦م ذ ا

ة ، وم٘مد طم٤مرب وُمـ آُمـ سمف ومٚمف ذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف ، اًمٚم٘مٓم٦م ُم١مداة ، واًم٤ًمرطم٦م ُمٜمدا

٦م يمٌػمة ذم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وهؿ .وًمٚمٛمٝمرة سم٘مٞمّ "واًمتٗم٨م اًمًٞمئ٦م واًمروم٨م اًمٗمًقق

وح إمم: سمٞم٧م ص٤مر.و، : اًمنماوحيمٌػمان  ىمًامن سمٞم٧م يمٚمِم٤مت، سمٞم٧م قم٤مُمر،  ويٜم٘مًؿ اًمنما

ق، سمٞم٧م ٗمٞم٧م، سمٞم٧م حمقّ قم. ويٜم٘مًؿ سمٞم٧م ص٤مر إمم : سمٞم٧م رٞمّمٞم٧مٛم، سمٞم٧م ىم٧م شمققم٤مرسمٞم

ٗمٞمؼ، ُمٖم، سمٞم٧م دقُمحم، سمٞم٧م ًٝمقل، سمٞم٧م ضمٞمدحي، سمٞم٧م اعم٘مّدم ، سمٞم٧م قمكمةل، سمٞم٧م يمدّ ٞمٛماًمًٚم

يمام ذيمر  ،سمٞم٧م قمرؿمٜمل ،، سمٞم٧م قم٘مٞمدقمٌٜمقتز، سمٞم٧م سمٞم٧م اًمِمحِمحل، سمٞم٧م زسمٞمد، سمٞم٧م طمريز

ٕمرف د ُمـ اإلسمؾ يُ اعمٝمرة ُمٜمذ اًم٘مدم سمؽمسمٞم٦م ٟمقع ضمٞمّ وشمِمتٝمر ىم٤ٌمئؾ ذم شم٤مرخيف. اًمِم٤مـمري 
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 .٤من اًمداظمؾؾمٙمّ هؿ ، وسم٤مدي٦م ٤من اًم٤ًمطمؾؾمٙمّ وهؿ  ة٤مئؾ اعمٝمرة ُمـ طم٤مرضػ ىمٌوشمت٠ملّ  ،سم٤معمٝمري٦م

 اإلسمؾ.إهمٜم٤مم وؾ اًمٌقادي ذم شمرسمٞم٦م ـوأـه ،صٞمد إؾمامكاًمتج٤مرة و٤من اًمًقاطمؾ ذم يٕمٛمؾ ؾمٙمّ 

 : اعمقؾمٓم٦م

ن سمٚمدة "اًم٘مدُم٦م" ذم ، يًٙمٜمقاًم٘م٤ٌمئؾ اًمٙمٌػمة ذم طميُمقتىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م، وُمـ 

، يمام ذيمر صالح اًمٌٙمري ذم ، ويٜمتنمون ذم يمثػم ُمـ اعمدن واًم٘مرى احليُمٞم٦مسمالد ي٤مومـــع

٦م، آل احلٛمري، ، اًم٘مٕمٓموهؿ:آل اًمٜم٘مٞم٥م، آل احلقصمري، آل اًمًٕمٞمدي."طميُمقت وقمدن"

 . يمت٤مسمف آٟمػ اًمذيمر ذماًمٌٓم٤مـمل ذيمرهؿ  ،، آل اًمٕمٞم٤ًمئلآل اخلالىمل، آل ًمٌٕمقس، آل احلريٌل

 : آل سم٤مُمقيمرة

 ."أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"ذم اًمِم٤مـمري يمام ذيمر  ،، يًٙمٜمقن وادي قمٛمدُمـ آل سم٤مصٚمٞم٥م

 )حرف النون(

 : آل اًمٜم٤مظمٌل

ء"ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم، يًٙمٜمقن ىمري٦م   .قتـطميُم ، وسمٕمْمٝمؿ يًٙمـذم سمالد ي٤مومع "اخليا

٤مم، آل حلامن، آل اًمريداين، اًم٘م٤مدر، آل مُه  قمٌد، آل آل يم٤ًمد، آل اًمٜمِم٤مري، آل ُمٕمقو٦م : هؿو

وآل ُمٜمّمقر، آل ىمحٞمؿ، . ذم يمت٤مسمف اًمٌٓم٤مـمليمام ذيمـــــرهؿ  ،، آل اًمذي٤ٌمينآل سمريؽ، آل ىمحٓم٤من

 .ذم أطمد يمتٌف اًمٌٙمريقمٌد اًم٘م٤مدر رهؿ صالح يمام ذيمــ ،، آل ُمرؿمدآل اًمٙمٝم٤مزم، آل قمامر

 : آل سم٤مٟم٤مقمٛم٦م

: هؿ ؾم٤مدة سمٜمل  ذم "اإليمٚمٞمؾ"ُمـ اًمّمدف ، ذيمرهؿ اهلٛمداين  شمًٙمـ دوقمـطميُمٞم٦م رة ـــــــــأؾم

يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب وىمٞمؾ هؿ سمٜمق أيب ٟم٤مقمٛم٦م ُم٤مًمؽ سمـ ٟم٤مقمٛم٦م اًمّمدذم . احل٤مرث سمـ طميُمقت 

 . ًم٤ٌمطمٜم٤ّمن "إطم٘م٤مف شم٤مريخ ضمقاهر"
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 : آل سم٤مٟم٤مومع

ا" أطمقر ، دَ ــــــ"هَ  : يًٙمٜمقنو، اجل٤مزعيمام ذيمر ون طم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمٕمقاًمؼ ٕمدَ ، يُ اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

 ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ذم يمت٤مسمف " .يِمٌؿواعمٜم٘مٕم٦م ، و

 : آل سم٤مٟمخر

آل سم٘مِم٤من، آل سم٤مـمقيؾ، آل ، هؿ : آل قمٌقدو ،ُمـ احل٤مًمٙم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن ،ىمٌٞمٚم٦م ُمـ آل سم٤مدىمٞمؾ

حسمٚمٙمٛمع، آل سم٤مؾم٧م   ".شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد" يمت٤مب يمام ضم٤مء ذم ،، آل سم٤مرضا

 : سمٜمق ٟمِمؼ

  .أيمثرهؿ سمحيُمقت أنّ ذم "اإليمٚمٞمؾ" : ، ذيمر اهلٛمداين سمٓمـ ُمـ سمٙمٞمؾ ُمـ مهدان

 : ٕمامنٟمُ 

، آل ٤مضمٞمؾ، آل سم٤من، آل سم٤مديّ قت ، ُمٜمٝمؿ : آل سمـ رؿمٞمدـــــــرب طميُمــــهمذم  ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة شمًٙمـ

آل قمكم، آل  قر، آل سمحٞم٨م، آل سم٤مشمٞمس،ـــــــؾ، آل ُمٜمّمـــــري، آل ؾم٤ممل، آل طمٜمش، آل خلًـــاحلج

ٕمامن جيتٛمع ؿ ٟمُ ٢مؾمـوسم" : اددّ ــــــــوىم٤مل احل ."اًمِم٤مُمؾ٤مء ذم يمت٤مب "ــــــيمام ضم .، آل ؾمٛمٞمدعسم٤مىمٓمٛمل

سم٤مسمحر قمغم آل ردان وـــــــٌٞمد وىم٤ٌمئؾ ضمسمٚمٕمُ آل يـ وؾمٞمٓم٤من سيخ مجٞمع اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل سمريدة اًمدّ 

 ٤من :ديٕمامن ووضمٌؾ ٟمُ  ٜمقنٙمويً، دــــــــــــــــاًم٘م٤ٌمئؾ إظمرى ُمثؾ ؾمٞم٤ٌمن أو ي٤مومع أو آل يمثػم أو هن

  ........". وضمردان ،طمجر ،ُمٞمٗمٕم٦م ،٤منطمٌّ  ،اًمٚمجٚم٩م ،قمروُم٦م ،ؾمٚمٛمقن

 : اًمٜمامرة

. آل طمًـ ، آل سمـ قم٤مـمػ ، آل هيع ، آل و٤ٌمب : ُمٜمٝمؿ   ،ىمٌٞمٚم٦م شمًٙمـ همرب طميُمقت

  ذم شم٤مريخ طميُمقت وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م". اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف "

 : ٛملآل سمقٟم

، هؿ سمٜمق أيب ٟمٛمل سمـ همٞمؾ سم٤موزير وأطمقر ويمٜمٞمٜم٦م وؾمٞمئقن ، يًٙمـاًمٕمٚمقيلمسمٞم٧م ُمـ اًم٤ًمدة 
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 . ًمٚمًّ٘م٤مف ........."ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "قمٌداًمٚمف سمـ قمكم سمـ قمٌداًمٚمف 

 : دــــــــسمٜمق هن

يمام سمـ ىمْم٤مقم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ محػم  حل٤مفإد سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ ـــــؿ سمٜمق هنـــــــهو

٤مسم٦م واعم١مّرظمقن ذم ٟم٥ًم ىمْم٤مقم٦م،  .ًمٚمٝمـــــٛمـــــــــــــــــــــــــداين "اإليمٚمٞمؾ٤مء ذم يمت٤مب "ـــضم ًّ وىمد إظمتٚمػ اًمٜم

ر ىم٤مل أهّن٤م ُمـ ىمحٓم٤من، وومريؼ صم٤مًم٨م ىم٤مل سم٠مهّن٤م ٤من، واًمٌٕمض أظمــــــــــــــــومٌٕمْمٝمؿ ىم٤مل أهّن٤م ُمـ قمدٟم

ُمـ دان، وهؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م ٓ ُمـ هنــد مهـــــد ـهــ١مٓء ؾ قمدٟم٤من وىمحٓم٤من. وسمٜمق هنـُمثضمــــــذٌم صم٤مًم٨ٌم 

٤مء ذم ـــــــضم ،طمتك وىمتٜم٤م اًمراهـ المـــــــــأهؿ ىم٤ٌمئؾ ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ قمّمقر ُم٤م ىمٌؾ اإلؾم

:  ذم اًمٚمٖم٦م "اًمٜمٝمد"، و..."د سمٓمـ قمٔمٞمؿــــــىمْم٤مقم٦م : ُمٜمٝمؿ سمٜمق هن"قمٜمد احلدي٨م قمـ  "ؿمت٘م٤مقاإل"

اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ  دَ ـــــــــهَنَ : ٘م٤مل ، ويُ د، ورضمؾ هندــــــــ٘م٤مل ومرس هن، يُ اًمٕمٔمٞمؿ اخلٚمؼ ُمـ اًمٜم٤مس واخلٞمؾ

د قمريؼ يٌدأ ُمٜمذ ـــــــوشم٤مريخ هن". سمـ دريديمام ذيمـــــــــــــــر "إ ،٤مإذا هنْمقا ًمٚمحرب أو همػمـهـ إمم سمٕمض

، ٛمـاًمٞمذق سمالد ـ أيمؼم سمٓمقهن٤م ذم ـــــــٙمـــــــؾم. ىم٤ٌمئؾ ىمْم٤مقم٦م اعمٕمرووم٦م ُمـومٝمل  ،قمّمقر اجل٤مهٚمٞم٦م

ـ أيمؼم سمٓمقهن٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ـــــٙمــــؾم د وم٘مدــــــأُم٤م هن :ؾ، ضم٤مء ذم اعمٗمّّم ؿمامل احلج٤مزذم وؾمٙمـ سمٕمْمٝم٤م 

د ذم اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٘م٤مـمٜم٦م ــــــــــــهن ْت رَ يمِ وذُ  .٧مواٟمدجّم  ، وىمد دظمٚم٧م سمٓمقن ُمٜمٝم٤م ذم ىم٤ٌمئؾ أظمرىرانـٟمج

ءـــــٗمــوادي اًمّم" ذم ُمٕمرض احلدي٨م قمـ ضمٌكم  "قمرام اًمًٚمٛمل"ر ــــــــــــــوذيم .٦م واعمديٜم٦مسملم ُمٙمّ  "را

، وذم د وضمٝمٞمٜم٦مـــــــــطمقازمه٤م هنأـ ذرامه٤م وــــور" ٟمقاطمل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة : ويًٙم"قمزّ وروقى" "

د وىمريتٝمؿ ـــخمالف هن "قيــــــــٛمـــــــاحل"رـــــــــــــــوذيم. ؿ هٜم٤مك ي٤ًمر فم٤مهرـــــ، وهلدرــــــدون اعم اًمؼم ظم٤مص٦مً 

ره٤م ـــــــأُمدًا يم٤مٟم٧م شمًٙمـ ذم أول ــــــــــ٤مدر أن هنـــــــر سمٕمض اعمّمـــــوشمذيم . يمثػمة وهلؿ حم٤ملٍ  "،اهلجػمة"

، وشمقرد يمت٥م ٦مٞم٘مْم٤مقماًم رمـــــــ، ويمذًمؽ ىمٌٞمٚم٦م ضمـــــيمؼم سمٓمقهن٤م إمم اًمٞمٛماٟمت٘مؾ إ، صمؿ ؿمامل اجلزيرة

ؿ ُم٤م ـــــُمٕمج"٤مء ذم ــــضم (،٩مــــــرم وُمذطمـــــد وضمــــــــــهن)، واًمٕمالىم٤مت سملم آٟمت٘م٤ملذا ــــــإظم٤ٌمر ىمّم٦م ـه

٩م ذم ـــــُمذطمىم٤ٌمئؾ ومج٤موروا  ،ــــــــــد إمم سمالد اًمٞمٛمــــــــــــرم وهنــــــــىمقًمف : وؾم٤مرت ىم٤ٌمئؾ ضم "ؿــــاؾمتٕمج
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نــــــٟمج" سمالد ؿ ُمــــــــــُمٜم٤مزهل ًُ  ٤مً ــــ، ومٜمزًمقا ُمٜمٝم٤م أرووُم٤موآه٤م "٨مٚمٞمشمث"و "را ة يُ ـــــــــــــــشمكم اًم ٤م ــ٘م٤مل هلرا

وم٘م٤مل  ،ٌقا قمغم سمٕمض شمٚمؽ اًمٌالدـــــــــوهمٚم ،دةــــــويمٚمٛمتٝمؿ واطم ،مجٞمع ئذٍ ـــــــــرهؿ يقُمــــــــــــوأُم ،ؿ"ــــأدي"

 : ٕمدي يٙمرب اًمزسمٞمديـرو سمـ ُمـــــٛمــقم

 دٍ ــــــهن وم٠مصٌح٧م احلقارض ُم٤مءُ *** **************ىمقُمل  ًم٘مد يم٤من احلقارض ُم٤مءُ 

زيد د سمـ ـومٚمح٘م٧م هن ،ىمقا ، ومتالطم٘مقا واىمتتٚمقا وشمٗمرّ د هب٤م، وومّم٤مئٚمٝم٤مــــرم وهنــــــــويمثرت سمٓمقن ضم

طمتك حت٤مرسم٧م  ،رم سمٌٜمل زسمٞمدــــــــ، وحل٘م٧م ضمقهؿــــــــــٕمـــــــــقه٤م، وضم٤مُمـــــسمٌٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م ومح٤مًمٗم

رم ُمـ طمٚمٗم٤مئٝم٤م ُمـ ـــــــــت ضمرّ ــــــــــقمغم سمٜمل زسمٞمد، ووم ئذٍ ـــــ، ومٙم٤مٟم٧م اًمدسمرة يقُمزسمٞمدسمٜمق احل٤مرث وسمٜمق 

، وىم٤مل قا ـــــزون ُمٕمٝمؿ ُمـ ىم٤مشمٚمــــ٤مروا يٖمــــــــد وطم٤مًمٗمقا ذم سمٜمل احل٤مرث، وصــــــــــ٧م سمٜمٝمــــــــ٘مــــــحل، وزسمٞمد

 : رمــــــــــــد وضمــــــــــــ٤من سملم هنــــــــظم٤مًمد سمـ اًمّم٘مٕم٥م اًمٜمٝمدي ومٞمام يم

 ؾ سم٤مخلٞمـــــــــقطـــقصيُ  ديدًا ٓــــــدًا وصمٞم٘مــــ٤ًم ؿمــــــــ٘مــــدٟم٤م سمٞمٜمٜم٤م قمـــــــــــ٘مــــــقم

 ومتٚمؽ سمٞمقشمٜم٤م وسمٞمقت ضمرم شم٘م٤مرب ؿمٕمر ذي اًمرأس اعمِمٞمط

ـ هٜم٤مك وُم ،المـــومٚمؿ شمزل ضمرم وهند سمتٚمؽ اًمٌالد وهل قمغم ذًمؽ احلٚمػ طمتك أفمٝمر اهلل اإلؾم

أوىص سمٜمٞمف طملم  "داً ــــــهن"يمذًمؽ أن  "ريـــاًمٌٙم"ويٜم٘مؾ  .تٝمؿر ُمٜمٝمؿ وهب٤م سم٘مٞمّ ــــــــــر ُمـ ه٤مضمــــــــــــه٤مضم

ً ، رضسم٤ًم أزًا ، وـمٕمٜم٤مً ـــــــــــأوص"وم٘م٤مل :  ،٤مةـــــطميشمف اًمقوم ً ، يمٚمّ  ٞمٙمؿ سم٤مًمٜم٤مس ذا ٛمقهؿ ٟمزرًا ، وظمزا

 ، ً  : رهؿـــوم٘م٤مل ؿم٤مقم ...."أىمٍموا إقمٜم٦م ، وـمرروا إؾمٜم٦ماٟمٔمروهؿ ؿمزرًا ، واـمٕمٜمقهؿ دها

 أبـــقه وذاه٥م ُمقصِ  ك أبقٟم٤م وم٤مشمٌٕمٜم٤م وص٤مشمـــف ويمؾ اُمرٍئ ــــــــــــــــوأوص

 ٤م قمٚمٞمٝمــــ٤م ٟمْم٤مربك سم٠من ٓ شمًت٤ٌمح دي٤مريمؿ وطم٤مُمقا يمام يمٜمّ ـــــــــــــوم٠موص

 إذا أوىمدت ٟم٤مر اًمٕمدو ومال شمزل ؿمٝم٤مب ًمٙمؿ شمرُمل سمف احلرب صم٤مىم٥م

 يـردع اخلٞمؾ ص٤مئــ٥م ـٌ ـــــٕمـــــالد وـمــــــــــــــ أبٜم٤مئٜم٤م وٟم٤ًمئٜمــــــ٤م ضمـــــرج قمـــــــيٗم

 ٤م يتــــرص زاهمــــــــــ٥مـــــــــٞمقومٜم٤م وظمٓمٞم٦م ممّ ــــــــــــــؾم ٤م اًمٜم٤مس إّٓ ٤م ذاد قمٜمّ ــــــــــــــــــــــوُم
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د ذم اجل٤مهٚمٞم٦م . وضم٤مء اإلؾمالم وهند ـــــهمٚم٦ٌم اًمٌداوة قمغم هن -ن صمٌت٧م إ -٦م ح هذه اًمقصٞمّ وشمقّو 

ٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم ر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يُ ــــــــ، وم٘مد أُمُمقاـمٜمٝم٤م قمغم طمٚمٗمٝم٤م ُمع سمٜمل احل٤مرثذم 

يمام  .د طمٚمٗم٤مء سمٜمل احل٤مرثــــــــوًمٌٜمل هن ،ًم٘مٞمس سمـ احلّملم احل٤مرصمل ًمٌٜمل أبٞمف سمٚمح٤مرث سمـ يمٕم٥م

 "ـمٝمٗم٦م سمـ أيب زهػم اًمٜمٝمدي"د ــــــــــــؼم وومـــــوذم ظم. دسمـ ؾمٕمضم٤مء ذم يمت٤مب "اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى" إل

، سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ" : ٤مء ومٞمفــد ضمــــــــــيمت٥م يمت٤مسم٤ًم ًمٌٜمل هن (قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم)اًمٜمٌل  أنّ 

ٙمؿ ي٤مسمٜمل ، ًمقًمفـــــــــؾمـ سم٤مهلل ورـــ، اًمًالم قمغم ُمـ آُمد سمـ زيدــــــهن لقل اهلل إمم سمٜمــــــــد رؾمحمٛمّ ُمـ 

ق اًمْمٌٞمس، ـد ذم اًمقفمٞمٗم٦م اًمٗمريْم٦م، وًمٙمؿ اًمٗم٤مرض واًمٗمريش، وذو اًمٕمٜم٤من اًمريمقت، واًمٗمٚمـهن

ُم٤مق وشم٠ميمٚمقا روا إــــــــمل شمْمٛم، ُم٤م ؿـــــد ـمٚمحٙمؿ، وٓ حُيٌس دريمـــــــٜمع هطمٙمؿ، وٓ ُيٕمْمـــــــٓ ُيٛم

، وُمـ أبك ومٕمٚمٞمف ٦مــــــُمٝمد واًمذّ سمام ذم هذا اًمٙمت٤مب ومٚمف ُمـ رؾمقل اهلل اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم ، ُمـ أىمرّ اًمرسم٤مق

ـر ص٤مطم٥م يمت٤مب "ٟمثر اًمدّر اعمٙمٜمـــقن ذم "اًمٕمـــ٘مــد اًمـــٗمـــــريد". وذيمـف سمـ قمٌدرسمّ ر إيمام ذيمــ. "اًمرسمقة 

د اًمذي وومد قمغم رؾمقل اهلل هؿ ُمـ هنــــــــد ــــــــــد سمٜمل هنـــــــذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٞمـــٛمــــــــــــ اعمٞمٛمقن" أّن ووم

ر يمثػم ُمـ ــــ، وم٘مد ذيمداث اًمت٤مريخ اإلؾمالُملـــد ذم أطمــــهنىمٌٞمٚم٦م وؿم٤مريم٧م  ت، وَمْٚمُٞمْٕمَٚمْؿ.طميُمق

ئؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمرضم ُمع ؾمٕمٞمد سمـ  "ؼمؾمت٤منـــم"ح ــــتــــُمِم٤مريمتٝم٤م ذم وم ْت رَ ــــــــيمِ ، وذُ ٤مهل٤م ذم ىمقا

ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ  -ذه احل٘م٦ٌمـــــسمٕمد ـه -رشمٌط إو ذم اًمت٤مريخ". اًمٙم٤مُمؾ" ـ٤مء ذم يمت٤مبــــــــ٤م ضمـيمٛم اًمٕم٤مص

دة ًمدوًم٦م اعمٚمؽ قمكم دى اًم٘م٤ٌمئؾ اعم١ميّ ـت يم٢مطمدّ ـــــــــــــــ، وم٘مد قمُ طمداث ذم شم٤مريخ اًمٞمٛمـد سم٤مٕـــــهنسمٜمل 

احل٤مرث  لُمع طمٚمٞمٗمتٝم٤م سمٜمهنــــــــــد و٧م ، وىمد شمٕمرّ ذم يمت٤مسمف اًمٞمٛمٜمل قمامرةيمام ذيمر د اًمّمٚمٞمحل حمٛمّ 

سمٕمد ذًمؽ  ْت رَ ــــــــــيمِ ، صمؿ ذُ ـه@A: ؾمٜم٦م ٤مدي حيٞمك سمـ احلًلم اعمتقرّم ـــــ٤مم اًمزيدي اهلـــــــهلجامت اإلُم

وهل ىم٤ٌمئؾ وادقم٦م  ،ـه=;=دة قمغم اإلُم٤مم أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن ؾمٜم٦م ــــــدة واًمقاومـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعم١ميّ ــــٛمو

نــــــذم ٟمج "ي٤مم"ذم ىمت٤مل ىمٌٞمٚم٦م ـه  A>=ؿمؽميم٧م ُمٕمف ؾمٜم٦م إ، ودــــودمهف وهن يمت٤مب ٤مء ذم ــــيمام ضم ،را

٦م واًم٘مقي٦م ح هذه اًمتحريم٤مت إظمػمة ًمٜمٝمد أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٝمٛمّ وشمقّو ".هم٤مي٦م إُم٤مين"
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ر ــــــــــــذيميطمًٌام ـه :A=ديد ؾمٜم٦م ــــــــري، وسم٤مًمتحــــــــجــــر اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلــــــــــــ أواظموذم. ذم اعمٜمٓم٘م٦م

ذم  "دــــــهن"ؽماك ــــؿمإمخًلم قم٤مُم٤ًم ُمـ أي سمٕمد أىمؾ ُمـ  ،اًمت٤مريخ احليُملقمـ  ممَـ يمت٥مسمٕمض 

إمم  ،٤مرثـــــسمٜمل احل، وسمٕمض طمٚمٗم٤مئٝم٤م ُمـ د اًمٙمٌػمةــــــيم٧م سمٕمض ىم٤ٌمئؾ هنحترّ  ،"ي٤مم"ُم٘م٤مشمٚم٦م ىمٌٞمٚم٦م 

، ضم٤مء ذم دـــــٜمٝمـــسمإمم طميُمقت رهت٤م ــــــذه اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمد هجـــــــه ٧ْم ومَ رِ ، وقمُ قتـــرُمــؿمامل همريب طمْم

مـــسمٜمل طمدي٨م قمـ ىم٤ٌمئؾ ــــــــــاحل" قمٜمد ـمروم٦م إصح٤مب" ٝم٤م ٚمّ قه يمُ ــذه اًمقضمــــ"ـه ظمٞمثٛم٦م :، وسمٜمل را

ومٖمٚم٥م ؾمؿ ذا اإلـــٌقا إمم ـهــــــ، واٟمتًالدذم اًمٌدم٤موروا د ٕهنؿ ــــــــــــ، وإٟمام ىمٞمؾ هلؿ هندــــــــــــ٘م٤مل هل٤م هنيُ 

ف ك ومٚمٕمٚمّ اًمتحرّ  هذا أُم٤م ؾم٥ٌم". ىمحٓم٤منُمـ ، وإصؾ ومٞمٝمؿ ومٝمؿ خمتٚمٗمقا اًم٘م٤ٌمئؾ ، وإّٓ قمٚمٞمٝمؿ

 : ٓ خيرج قمـ أطمد إؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م

 . ، وطمدوث فمروف ضمٗم٤مفؼ سم٤محلٞم٤مة اًمٜم٤ٌمشمٞم٦مؾم٥ٌم ُمتٕمٚمّ   -

وىم٤ٌمئؾ ي٤مم ُمـ اجلٜمقب  قمًٙمري هق وٖمط اًمدوًم٦م اًمزيدي٦م ذم صٕمدة/ؾم٥ٌم ؾمٞم٤مد - 

 . وىم٤ٌمئؾ ظمثٕمؿ وؿمٝمران ُمـ اًمِمامل

 . أودي٦م طميُمقت اًمزراقمٞم٦م ممإىم٤ٌمئؾ هند وطمٚمٗم٤مئٝم٤م  شمٓمَٚمعؾم٥ٌم اىمتّم٤مدي هق   -

ً هق ُم٘متؾ ومْم٤مًم٦م سمـ ؿمامخ ؾم٤ٌٌمً  "٤منسم٤مطمٜمّ "خ يذيمر اعم١مرّ   - ، وؿمامخ سمـ ىمٚم٤ًمن ُمـ ُم٤ٌمذا

  ـه.A@=ؾمٜم٦م  قتــد سمحيُمــــــٛمــة ذم وادي قمرّ د قمغم يد سمٜمل ُمُ ـــــهن

اًمًٚمٓم٦م ُمع روب قمغم ـــــقمقاصػ ُمـ احل -سمٕمد هجرهتؿ-د وطمٚمٞمٗم٤مهت٤م ـــد أث٤مرت ىم٤ٌمئؾ هنـــــوىم

، ٞم٦مويالت حمٚمّ دؾمتٓم٤مقمقا إىم٤مُم٦م إ، وةسمٜمل طم٤مرصم٦م ويمٜمدّ ــــــــــــ يم "قتـــــرُمــــــطمْم"ٞم٦م ذم اًم٘م٤ٌمئؾ اعمحٚمّ 

 سمالدقى ىم٤ٌمئؾ ـــــدى أىمـــــــذًمؽ إطم، وأصٌحقا سمزء يمٌػم ُمـ وادي طميُمقتـــــــــؿ ذم ضمواًمتحٙمّ 

 .ـه9:<قت ُمـ ىمٌؾ إيقسمٞملم ؾمٜم٦م ــطميُم وازم "ديـٝمـسمـ ُم"إؿ ىمتٚمقا ــــ، طمتك أهّن طميُمقت

د ــــ٦م هنوسم٘مٞمّ  ،٦م ذىمل طميُمقتٜمَ فمَ ، ومًٙمٜم٧م سمٜمق ت هند سمٕمد ذًمؽ ذم طميُمقتد اؾمت٘مرّ ـوىم 

د ُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م سملم ٟمجران وشمثٚمٞم٨م مل ــــــــرة هنــــــجـــــري٥م أن ـهوٓ .ذم اًمِمامل اًمٖمريب ُمٜمٝم٤م
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صمؿ ذاب سمٕمد ذًمؽ ذم ىمٌٞمٚم٦م  ...،إول ـمٜمفسمٕمض سمٓمقهن٤م ىمد سم٘مل ذم ُمق ، إذ ًمٕمّؾ ...شمٙمـ يم٤مُمٚم٦م

 "اهلٛمداين" وم٘مد قمدَ  "دــــــهنىم٤ٌمئؾ "أُم٤م قمـ ُم٤ًميمـ . وطمٚمٞمٗم٤مهت٤م ىمحٓم٤من اًمتل ورصم٧م ُمقاـمـ هند

نـــــٟمج"ُم٤ًميمٜمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م سملم   "صٗم٦م ضمـــزيرة اًمـٕمرب". ف٤مء ذيمره٤م ذم يمت٤مسمـــــيمام ضم ،"شمثٚمٞم٨م"و "را

رب اًمٕمؼم ــــــىم ُم٤مرةً  ،قت ضمٜمقسم٤مً ــــــؿمامًٓ إمم وادي طميُم ةذورُمـ : أُم٤م ُم٤ًميمٜمٝم٤م احل٤مًمٞم٦م ومٝمل 

، ؾوأظمرى سم٤مدي٦م رطّم  ،ةوهل ىم٤ٌمئؾ ُمًت٘مرّ  ذم يمت٤مسمف. "اًمٌالديقم٤مشمؼ "ر ــيمام ذيم وُمٜمقخ، وزُمخ

وقمـ وادي داًم٘مٓمـ وشمٜمتٝمل أؾمٗمؾ سمٚمدة ة ُمٜمٝم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شمٌدأ ُمـ همرب وشمًٙمـ اعمًت٘مرّ 

، وومٞمٝم٤م ةد اعمًت٘مرّ ـىمٕمقفم٦م ُمريمز ىم٤ٌمئؾ هنأن سمٚمد وشمٕمد ذم شم٤مرخيف. اًمِم٤مـمري يمام ذيمر  ،وهٞمٜمـ

، فُمٕمرّ سمٜمل  : ُمـ سمٓمقهن٤م اًم٘مديٛم٦م أُم٤م قمـ ىم٤ٌمئٚمٝم٤م وم٘مد ذيمر اهلٛمداين د.ـــــــــن ُمـ هناَم ٙمَ يًٙمـ احلَ 

، سمٜمل ُمرُمص، سمٜمل صخر، وسمٜمل زهػم، سمٜمل دويد، سمٜمل ظمزيٛم٦م، سمٜمل دــــرام وهؿ أيمثر هنـــطمسمٜمل 

ـ ـــٕمرف سمٌٜمل ُمٕمروف، يم٤مٟم٧م وٛم٦م شمُ ف سم٘مٞمّ رّ ــــــٕمـًمٌٜمل ُم ٧موٓزاًم .، سمٜمل يرسمقع، سمٜمل ىمٞمسفٜمَ ِو 

ر صالح اًمٌٙمري صمالصم٦م ــــــوم٘مد ذيم ،قن هنـــد احل٤مًمٞم٦مــــــــأُم٤م سمٓم .قتـــــــاعمٝم٤مضمرة إمم طميُمهند ىم٤ٌمئؾ 

آل : ؿ سمٜمق يمٚمٞم٥م إمم ــــــًــــروف . ويٜم٘مـــــٕمــ، سمٜمق ُمٜمق يمٚمٞم٥مهنٞمد، سمسمٜمق  : رووم٦م يمٌػمة هلـــــٕمــــىم٤ٌمئؾ ُم

ر ـــؿ آل قم٤مُمــــــًـــــويٜم٘م. ، آل حمٛمد٤موُمـ آل ُم٘مرم : اًمٔمٚمٗم٤من، اًمنماذة، آل ُمٝمٜمّ  .، آل قم٤مُمرُم٘مرم

ر، آل حمٛمد، ـــــذع، آل اًمٌ٘مري، آل صم٤مسم٧م، آل وم٤مرس، آل سمِمـــــذقمـــسيامن، آل ُم، آل إمم: آل سمدر

ي٤مب، آل سم٤محل٤مُمظ، سمٜمل روف )سمٜمق يزيد( إمم : آل سم٤مًمذّ ــــــٕمـــؿ آل ُمـــــًـــــويٜم٘م. ، آل ُمٜمٞمػطمقيؾآل 

د خيتٚمػ ــــــًم٘م٤ٌمئؾ هن صم٤منٍ شم٘مًٞمؿ  "قتــــــ٦م وطميُمسملم ُمٙمّ "٤مء ذم يمت٤مب ـــــ. وضموع، آل ؿمٌٞم٥مزّ ـــــاًم

آل يمٚمٞم٥م، وهؿ: آل : إمم صمالصم٦م ومروع رئٞمًٞم٦م هل "دــــــــهن"ؿ ـــــًّ ـــوم٘مد ىم ىمٚمٞماًل قمـ اًمت٘مًٞمؿ إول

ري، آل ـــــــ٘مـــــ، آل اًمٌرْ ـــــــــــِِم ٞمزح، آل سمِ ــــــريامن، آل ُم٘مــ٤مج، آل صم٤مسم٧م، آل سمدر، آل ُمٜمٞمػ، آل صــــــقمجّ 

ر، آل ـــ، آل ـم٤مـهكرة، آل ُمٝمٜمّ ــــــراؿمــــــــؼمي، اًمِمـــــٞمد، آل قمــقير، آل هنــــذع، آل طمقيؾ، آل يمـــــــذقمـــُم

اًمٗمرع اًمث٤مين و. اًمٔمٚمٗم٤منو، ون، آل ذُم٤من، آل يمرؿملمزّ ــــــذٟم٤من، آل قمـــــص٤ميؾ، آل يمٚمٞم٥م، آل ضم
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، آل ٌؾ، سمٜمق ؿمٌٞم٥م، احلٛمٔم٤منـــــــقد، آل ضمــــٕمــؿ سمٜمق يزيد وُمٜمٝمؿ : اعم٘م٤مصٗم٦م، آل ذي٤مب، آل اًمـوـه

: آل قمتٜم٤من، آل ىمح٤مم، ؿــــاًمٞمٛمٞمٜمل وـهؿ آل ه٨م وواًمٗمرع اًمث٤مًم. آل ومٝمٞمدو، لٛموي، آل اًمروعاًمزّ 

مــــــــــــــــآل هم٤مٟمؿ، اًمٖمِمٛمــــ٤من، آل وريدان، آل اًم اًمِم٤مـمري ُمـ ىم٤ٌمئؾ هند : آل طمقيران . وزاد و، را

 ......٤مزيـــىم٤من، آل ٤مع، آل ؾمٞمػ، آل ظمٞم٘م٤من، اعمرادقم٦م، آل ؾمٚمامن، آل هبٞمّ ، آل رسمّ آل روو٤من

ؾمقد سمـ  د سمـ زيد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـــهؿ سمٜمق هنـد":ــــــشم٤مرخيف أّن "هنــوذيمـــــر اعم١مّرخ صالح اًمٌٙمري ذم 

 ،قتـــــــ إمم طميُمـاًمٞمٛمؿمامل ؿمــــــرق ُمـ ىمًٌؿ يمٌػٌم ُمٜمٝمؿ  ه٤مضمر أؾمٚمؿ سمـ ألح٤مذم سمـ ىمْم٤مقم٦م،

قت ذم قمٝمد ــطميُمسمالد ٤مءوا إمم ضمؿ وُمـ اعمحتٛمؾ أهّن ، رهتؿــــــــــٕمرف سم٤مًمْمٌط شم٤مريخ هجومل يُ 

روة ــوقم ،أ دة ٓ شمتجزّ ـــــ، ويم٤مٟمقا وطم"يمن ىمِم٤مىمش"ؾمٙمٜمقا ذم و ،اًمدوًم٦م احلٛمػمي٦م  ومٞمٝم٤مإزده٤مر 

، ..قة وُمٜمٕم٦مــــ٥م، ويم٤مٟمقا أهؾ ىم٦م اًمتٕمّّم ـُمؽماسمٓملم ُمتح٤مسملم ًمدرضمويـ ٓ شمٜمٗمّمؿ، يم٤مٟمقا ُمتحدّ 

 ُم٤مً ه٤م روض ُمٕم٘مالً ــــــــٕمـــويم٤مٟم٧م اهلْم٦ٌم اًمقاىمٕم٦م ذم ضمٜمقب اًمٗمقه٦م واًمتل قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ ُمديٜم٦م اًم

ة ىم٤ٌمئؾ دّ ـــــــروا قمـــــــــ، وىمد دطمــــاًمٞمٛمسمالد ًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل شم٠ميت ُمـ أنح٤مء د هم٤مرات اــيراسمٓمقن ومٞمف ًمّم

اًمقاىمٕم٦م  "اعمخٞمٜمٞمؼ"يمام يم٤مٟم٧م  ،قت ويمنوه٤م هٜم٤مًمؽـــــطميُمسمالد يم٤مٟم٧م أرادت اهلجقم قمغم 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م سمالدهؿ ُمـ اًمٕمجالٟمٞم٦م إمم  اً رــُمٕم٘ماًل آظم "طمقرة واًمٕمجالٟمٞم٦م"سملم 

ء٤مءس إمم أقمغم طمدود ؾمدسم٦م طمدائؼ همٜمَ اًمٕمروض، وُمـ اخلام رى اًم٤ًمئر ٓ يُ  ،، وُمزارع ظميا

ح إمم ضمٌؾ طمقرة ًّ وؾ واًمٙمرٞماًمٜمخأؿمج٤مر ثرة ــــًمٙم ،ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٌؾ ذا  در. ويم٤منم وأؿمج٤مر اًم

اًمٌٚمح واًمزسمٞم٥م )رؾمٚمقن يمثػماً ُمـ ، وًمذًمؽ يم٤مٟمقا يُ ـ طم٤مضمتٝمؿقمزيد ي رــــــــــأروٝمؿ واوم حمّمقل

 قم٤ممٌ  طم٤ميمؿٌ  هلؿ طمٞمٜمئذٍ ـ ـــــــومل يٙم .ًمٚمٌٞمع (هٞمٜمـ واهلجريـ وؿم٤ٌمم)إمم  (واًمدوم وأنقاع احلٌقب

 دٌ ـــــــويٚمجئقن إًمٞمف ذم طمؾ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ وُمِم٤مهم٤ٌمهتؿ، سمؾ يم٤من ًمٙمؾ ىمٌٞمٚم٦م واطم ه،رـــــــخيْمٕمقن ٕواُم

عٍ  رَ ــــجَ يتح٤ميمٛمقن إًمٞمف ومٞمام ؿَم  أيمؼم ىم٤ٌمئؾ ُمـ  هلد" ــــ"هنو .أو ظمّم٤مم سمٞمٜمٝمؿ، وُم٤م أطمتدم ُمـ ٟمزا

د ــــــق سمٜمق هنوشمٗمرّ . دــــــوذومٝم٤م ذم سمٜمل هن ٦مىمْم٤مقم زْ ـــــىمْم٤مقم٦م وأذؾمٝم٤م، ويروي اإلظم٤ٌمريلم أن قمِ 
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يامُم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٙمـ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾ ذم ىم٤ٌمئؾ أظمرى، وــــُمـ دظم، ُمٜمٝمؿ ..سمـ زيد إمم سمٓمقن يمثػمة

. وذيمر إسمـ قمٌٞمد اهلل اًمًّ٘م٤مف ذم "اهلجػمة"ُمٜمٝم٤م و ،اًمٌٚمدان اًمت٤مسمٕم٦م هل٤مي شمثٚمٞم٨م ووادران وـٟمج

يمت٤مسمف "إدام اًم٘مقت" أظمر ُم٤مدة ىمٕمقو٦م، إن جملء ىم٤ٌمئؾ هند إمم طميُمقت شمَؿ سمٓمٚم٥م ُمـ أهؾ 

  .طميُمقت طمٞمٜمئٍذ، وذًمؽ إلٟم٘م٤مذه٤م مم٤َم أص٤مهب٤م ُمـ اعمحـ واًمٗمتـ واًمٖمزوات.............   

 : ـــــَقحٟمــــ

ح ٟمقَ  : ر ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطــــــــــ، ذيم٦م ذم طميُمقت، ُمـ محػمإطمدى ىم٤ٌمئؾ اًم٤ٌمدي٦م اعمٝمٛمّ 

ذه اًم٘مٌٞمٚم٦م قمالىم٦م سم٤مًمِم٤مقمر احلٛمػمي قمٚم٘مٛم٦م سمـ ـــًتٌٕمد أن يٙمقن هلوٓ يُ  .رجْ ىمٌٞمٚم٦م ذم ٟمقاطمل طَم 

صمٞمف ذم محػم" ـــدين واعمٚم٘م٥م سمــــــــأؾمٚمؿ اجل  دن ُمـ محػم ــــوهق ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ذي ضم ،اًمٜمَقاطم٦م" ًمٙمثرة ُمرا

 : ُمٜمٝم٤م  ،د ذًمؽ قمدد ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت١ميمّ ، ويُ يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اإليمٚمٞمؾ"

ؿ سمذًمؽ أبٜم٤مء ـــــ، ـهزيد سمـ اًمٖمقث سمـ ؾمٕمد سمـ قمـقف دن هؿ سمٜمق احل٤مرث سمـــــأن سمٜمل ذي ضم  -

 ،اًم٘م٤ٌمئؾ ًمًٞم٤ٌمن ربـــــــــوٓزاًم٧م ٟمَقح أىم ،قمٛمقُم٦م ؾمٞم٤ٌمن ُمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد سمـ اًمٖمقث سمـ ؾمٕمد

ًّ أّن سمؾ   . ه٤م ُمٜمٝم٤م٤مسم٦م ُمـ يٕمدّ ُمـ اًمٜم

ـ اًم٘م٤ٌمئؾ احلٛمػمي٦م ُمٜمذ ـــــــــــ٤ًميمـ ُمــــٛمــي٘مع و ،حـ احل٤مزم ًم٘مٌٞمٚم٦م ٟمقَ ــــــــقـمــــر اعمـــــــــــجْ أن وادي طَم  - 

 . ذا اًمقاديـــــٓ شمٌٕمد يمثػماً قمـ ـه "دنــــذي ضم"، إمم ضم٤مٟم٥م أن ىمٌٞمٚم٦م اًم٘مدم

ح اًمٜمقن وشمِمديد ــــٟمَقح سمٗمت....:  يمت٤مسمف "ضمقاهر شم٤مريخ إطم٘م٤مف" أنَ ٤من ذم خ سم٤مطمٜمّ اعم١مرّ  ؿَ قمَ وزَ 

اًمٕمرب قن ُمـ ىم٤ٌمئؾ ــٗمـــ، وىمٞمؾ ُم١مًمّ ػمــــــقت، ىمٞمؾ ُمـ محــــــــرب اًمٜم٤مىمٚم٦م إمم طميُمــــٕمـــُمـ اًم ،اًمقاو

ح سم٘مٌٞمٚم٦م الىم٦م ًمٜمقَ ـــــقد قمـــــــــوضم صّح  ، وم٤مٟمف إنػمــــــح ُمـ محاًمث٤مسم٧م أن ٟمقَ  وُمع أنّ  .قٓنــــــيم٘مٌٞمٚم٦م ظم

 "سمـ اعمج٤مور"إر ــــح، وم٘مد ذيمقٓن ذم ٟمقَ ـــــقل سمٕمض ىم٤ٌمئؾ ظمــــــــــــــع إمم دظمــــــــــف يرضم، ومٚمٕمٚمّ قٓنــــــظم

يًٙمٜمقن قم٤مًمٞم٦م و ،آل سم٤مرؿمٞمد "حٟمقَ "وُمـ ىم٤ٌمئؾ  .٦مـ اعمٝمٛمّ ــــــظمقٓن يم٢مطمدى ىم٤ٌمئؾ وادي دوقم

ـ : آل سم٤ممحٞمش، ــــــــٜملم قم٤مًمٞم٦م وادي دوقمح اًم٤ًميموُمـ ىم٤ٌمئؾ ٟمقَ  ،ر ذم ًمٌٜم٦م واحلٞمنــــــــــــوادي طمج
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وُمـ  .رــــــٗمـــآل سمّم  ،ٜمدوحـــــــسم٤مضم ، آلؿ، آل سم٤مؾمقيدـــــقس، آل سم٤مصــــٕمــآل سم٤مطمٙمٞمؿ، آل سم٤مسمٓملم  اعم

٤مس، آل سم٤مدسمٞم٤من، آل سم٤مدسمٞمس، ، آل سم٤موم٘مّ ٤مشآل سم٤مىمروان، آل سم٤مرضّم  رـــــىم٤ٌمئٚمٝم٤م اًم٤ًميمٜم٦م وادي طمج

يًٙمٜمقن وادي ـهــــؿ و ،اًمٕمٙم٤مسمرةأيْم٤ًم ح وُمـ ىم٤ٌمئؾ ٟمقَ . ٤مرةقن سمآل سم٤مصٌّ ـــــٕمروم، ويُ آل سم٤مُم٤ًمـمر

 . . ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف أٟمػ اًمذيمراعمٙمالٛمديٜم٦م اًمٕمٙم٤مسمرة واجل٤ٌمل اعمحٞمٓم٦م سم

 )حرف اهلاء( 

 : آل سم٤مه٤مرون

ذيمرهؿ اًمًّ٘م٤مف  ،، يًٙمـ شمريؿ ودوقمـ واعمخ٤م ودصمٞمٜم٦ماًمٕمٚمقيلم اًم٤ًمدةـمٌ٘م٦م سمٞم٧م ُمـ 

 .ذم شمٚمخٞمص وشمرشمٞم٥م وشمذيٞمؾ ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة" ظمدُم٦م اًمٕمِمػمةص٤مطم٥م يمت٤مب "

 : آل سم٤مهؼمي

ؿ ؾمالًم٦م آل سم٤مهؼمي أهّن  لقمويدّ  :ر اًمٌٙمري ــــــ، ذيمٕمرومقن سم٤مًمًالـملم، يُ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٞم٤ٌمن

ٜم٤مدى ، وطمٞمٜمام يُ ٓؾمٞمام احل٤مًمٙم٦مو، ٤مئؾ ؾمٞم٤ٌمنُم٘م٤مُم٤ًم حمؽمُم٤ًم قمٜمد ىمٌ هلؿ ، وأنّ ؾمالـملم ؾمٞم٤ٌمن

، ح ـمٌٞمٕم٦م ٟمِمقء هذا اًمٚم٘م٥موًمٞمس ًمديٜم٤م ُمّمدر يقّو  .٘م٤مل ًمف ي٤م ؾمٚمٓم٤منأطمدهؿ يُ قمغم 

ىمرب اًمِمحر  "شم٤ٌمًمف"وذيمرت يمت٥م اًمت٤مريخ احليُمل إهم٤مرة آل سم٤مهؼمي وؾمٞم٤ٌمن قمغم ىمري٦م 

ضمقاهر ضم٤مء ذم " يمام "همٞمؾ سم٤موزير"وهم٤مرة صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مم هب٤م ؾمٚمٞمامن سم٤مهؼمي قمغم  ،ـه?;Aؾمٜم٦م 

ويًٙمـ آل  .ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ييم٤مت ىمقة آل سم٤مهؼموشمٔمٝمر هذه اًمتحرّ  ".إطم٘م٤مفشم٤مريخ 

، وىمد يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ىمري٦م "ضمريػ" ذم وادي دوقمـ إينوادي محؿ وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ذم  يسم٤مهؼم

 . . ذيمرهؿ أيْم٤ًم سم٤مظمّٞمؾ ذم يمت٤مسمفُمٕمرووم٦م وسملم اخلٜم٤مؿم٦ٌم طمرٌب 

 : آل سم٤مهدا

 . ذم يمت٤مسمفاجل٤مزع يمام ذيمر ـ ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم ٕمْ ع آل ُمَ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعمتح٤مًمٗم٦م ُم
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 : آل هرهرة

 . ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل يمام ذيمر ، ُمٜمٝمؿ ؾمالـملم ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ آل اًمٔمٌل ُمـ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م

 : آل هاليب

 . يمام ذيمر صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمفُمـ آل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن ُمـ اجلٕمدة ، ذم وادي قمٛمد

 ."شم٤مريخ طميُمقت اًمًٞم٤مد"

 : سمٜمق هالل

 سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل هالل سمـ قم٤مُمر اًم٘مٌٞمٚم٦م لمظم، وخيٚمط سمٕمض اعم١مرّ اًمٞمقم ٦م، هل٤م سم٘مٞمّ ةىمٌٞمٚم٦م ُمـ يمٜمدّ 

)شم٤مريخ طميُمقت  ، ُمثؾ صالح اًمٌٙمري ذمؿمامل أومري٘مٞم٤مسمالد احلج٤مزي٦م اعمٝم٤مضمرة إمم 

 .(إطم٘م٤مفشم٤مريخ )ضمقاهر و سم٤مطمٜم٤ّمن ذم( قمغم اهلٛمداين)ُمالطمٔم٤مت وسم٤مُمٓمرف ذم  اًمًٞم٤مد(

آل و، ٞمٗم٦م، اًمٜمًٞمٞمقن وهؿ ذم وادي ُمرظم٤مي٦م أرسمٕم٦م سمٓمقن هؿ : آل ظمٚم٦م هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمٙمٜمدّ وسم٘مٞمّ 

اعمًُّٛمك اًمِم٤مـمري يمام ضم٤مء ذم شم٤مريخ آل ُم٤ميض ذم وادي قمٛمد و، اًمٜمامرة ذم وادي ضمردان

 . "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"

 : ٤ممآل مهَ 

 . ذيمرهؿ اجل٤مزعٚمٞم٨م ذم وادي رظمٞم٦م ، ُمٜمٝمؿ آل سمٚمّ ُمـ اعمح٤مضمر ُمـ اًمٕمقاًمؼ اًمًٗمغم

 : آل مهٞمؿ

 . ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ 

 : آل اهلٞم٩م

 ."هر إطم٘م٤مفا ضمق" ، يًٙمٜمقن دُمح. ذيمرهؿ ص٤مطم٥مُمـ آل ُمًٕمقد ُمـ آل متٞمؿ

 : آل سم٤مهٞمّمٛمل

 .ذم شم٤مرخيف "أدوار اًمت٤مريخ احليُمل"اًمِم٤مـمري ذيمرهؿ ٌٞمد ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ سمٚمٕمُ 
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 : سم٤مه٤مدي آل

ُمـ ؾمٙم٤من "ؾمحٞمؾ" و"طمقرة" سمقادي دوقمـ، وهؿ ُمِم٤مئخ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّمالح وهؿ 

ومخٞمذة ُمـ اعمِم٤مئخ آل سم٤موزير. وظمالص٦م إُمر أّن ٟم٥ًم )آل سم٤موزير( ُمْمٌقط ذم يمت٥م 

٤ٌّمس اًم٘مرؿمٞملم اًمٙمٜم٤مٟمٞملم ٓ شمزال طمتك اًمٞمقم ىمقي٦م وُمِمٝمقرة  اًم٘مقم، وصٚمتٝمؿ سم٠ُمه سمٜمل اًمٕم

 ؾم٤ممل إسمـ ضمٜمدان ذم يمت٤مسمف "اًمّدر واًمٞم٤مىمقت". وُمٕمرووم٦م، هٙمذا ذيمرهؿ 

 )حرف الواو( 

 : آل سم٤موارث

 . "، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف، ومل يذيمر ٟمًٌٝمؿوندّ ــــــه"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤موزير

ذم وادي  "اًمٕمرؾمٛم٦مسمٚمدة "، وذم يًٙمٜمقن وادي اًمٕملم، وهمٞمؾ سم٤موزيرو، اعمِم٤ميخـمٌ٘م٦م ُمـ 

٦م ؿ ُمـ ذريّ ػ "ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م" أهّن قمـ ٟمًٌٝمؿ ومٞمذيمر ُم١مًمّ أُم٤م  .دوقمـ إين

د اًمٕم٤ٌمدؾم٤ممل سمـ قمٌداًمٚمف سمـ يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ ـمرّ  اد يم٤من ٟم٘مٞم٥م سمـ ـمرّ  وقمكم ،ا

، وأهنؿ ٚمٞمٗم٦م اعمًؽمؿمد واخلٚمٞمٗم٦م اعم٘متٗملاًمٕم٤ٌمؾمٞملم ذم سمٖمداد زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ووزير اخل

ؼ ويٕمٚمّ ؿ يٕم٘مقب هق اعمٝم٤مضمر إمم طميُمقت .ه، وأن ضمدّ "اًمقزيرآل "ًٌقا إًمٞمف وم٘مٞمؾ ٟمُ 

ً سم٘مقًمف "وىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظّم ٙمِ ٜمْ اد قمغم هذا اًمٜم٥ًم ُمُ احلدّ  ريـ ُمـ اعمِم٤ميخ آل سم٤موزير أنــــف را

اًمٜم٥ًم، ويمؾ هذا  ف قم٤ٌمدوأنّ  ،ؾمؿ ىمؼم ىمري٥م ُمـ اعمٙمالإ، وهق هؿ أي اًمِمٞمخ يٕم٘مقبضمدّ 

:  وُمـ آل سم٤موزير. قصمؼ سمفذم يمت٤مب ىمديؿ يٛمٙمـ أن يُ  ًمٌمء ُمـ ذًمؽ ُمًتٜمداً  ، وًمٙمـ مل ٟمرَ ىمٞمؾ

اًمّمٛمد، آل قمثامن، آل ضمراس، آل سمـ د آل ضمٜمٞمد، آل ؾمٝمٞمؾ، آل قمٌداًمرمحـ، آل هنٞمؿ، آل قمٌ

وُمٜمٝمؿ  ذم شم٤مرخيف،اًمِم٤مـمري ه١مٓء ذيمرهؿ  ،، آل ىمقيرة، آل اًمديراينؿمٞمخ، آل قمٌداًمرطمٞمؿ

 . إدراك اًمٗمقت ذم ىم٤ٌمئؾ شم٤مريخ......" ، يمام ذيمر سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمّقطمل ذم يمت٤مسمف "آل سمريم٤مت أيْم٤مً 
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 : آل سم٤موؾمٞمؿ

 . ..................."اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف "ح شمًٙمـ "روسم٦م" ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ٟمقَ 

 : ٤مبآل سم٤موهّ 

  .ؿ ُمـ آل سم٤مُم٘مٕملمأهّن احلّداد : ، ذيمر ذم وادي دوقمـ "فْمسم"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 )حرف الياء( 

 : ي٤مومع

ؿ سمٜمق ي٤مومع سمـ ىم٤مول ـــ، ـهضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ُمـ ذي رقملم ُمـ محػمأيمثر ىم٤ٌمئؾ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ 

" اإليمٚمٞمؾ، يمام ضم٤مء ذم "سمـ زيد سمـ ٟم٤مقمتف سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ احل٤مرث سمـ يريؿ ذي رقملم

ىم٤ٌمئؾ ؿمٌف ضمزيرة  ىم٤ٌمئؾ ي٤مومع ُمـ أقمٔمؿ: قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل  "ضمزيرة اًمٕمرب"ػ ذيمر ُم١مًمّ ًمٚمٝمٛمداين.

 وشم٤مرخيٝمؿ ممٚمقء سم٤محلقادث اجل٤ًمم، وٓ ،اًمٕمرب اجلٜمقسمٞم٦م، وأصٕمٌٝم٤م ُمراؾم٤ًم وأيمثره٤م قمدداً 

وشم٤مريخ  .حتتٗمظ سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٙمرم ومح٤مي٦م اعمًتجػم واًمدوم٤مع قمٜمف "ي٤مومع"شمزال ىم٤ٌمئؾ 

 وم٘مٌؾ اإلؾمالم .قط اًمرئٞمًٞم٦م ومٞمفٛمس سمٕمض اخلٓمشمٚمّ هٜم٤م ؾمٜمح٤مول و، طم٤مومؾ "ىمٌٞمٚم٦م ي٤مومع"

يم٤مٟم٧م سمالد ي٤مومع شمٕمرف سمـ "دهس" "دهًؿ" ذم ٟمّمقص اعمًٜمد، ويم٤مٟم٧م ذات ُمِم٤مريم٦م 

وسمٕمد  .ذم "اعمٗمّّمؾ"ضمقاد قمكم يمام ذيمر د.واؾمٕم٦م ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م 

، ُمٞم٦م ظمّمقص٤ًم قمغم ضمٌٝمتل ُمٍم واًمِم٤مماإلؾمالم ؿم٤مريم٧م ي٤مومع سمٗمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمال

ء ىمٌٞمٚم٦م ذي رقملم ويم٤مٟم٧م اعمِم٤مريم٦م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شم٠ميت حت٧م  اجلٜمقب يمام ذيمر اًمٌٙمري ذم"ًمقا

ؿمؽمايمٝمؿ ُمع إ، ومٝمق ع ذم شم٤مريخ ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م٤م أول سمروز واوح ًمٞم٤موم. أُمّ "اًمٕمريب

اًمٚمف اعمٝمدي ويم٤من راومْمٞم٤ًم قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م داقمٞم٦م قمٌٞمد "قمكم سمـ ومْمؾ احلٛمػمي"

، وهل "ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقؾمامقمٞمؾ سمـ إ"ٜم٥ًم إمم ، شمُ واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمذه٥م ؿمٞمٕمل، اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م

سمح٥ًم  ُمـ اًمداظمؾ، وطم٘مٞم٘متٝم٤م هدم قم٘م٤مئد اإلؾمالم ،ـــع ٔل اًمٌٞم٧مومرىم٦م فم٤مهرة اًمتِمٞمــــــّ
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ػ "هم٤مي٦م إُم٤مين" : أُم٤م قمكم سمـ وقمـ هذه اعمِم٤مريم٦م اًمٞم٤مومٕمٞم٦م ي٘مقل ُم١مًمّ  ."ةاعمقؾمققم٦م اعمٞمّن "

واؾمتٓم٤مع  .اًمٜم٤مطمٞم٦م، وم٤مومتتـ سمف أهؾ شمٚمؽ د سمالد ي٤مومع أفمٝمر اًمٕم٤ٌمدة واًمزهدومْمؾ وم٤مٟمف مل٤م ىمّم

ـه مم٤م A9:يم٤مشمف اًمٕمًٙمري٦م اًمٜم٤مضمح٦م ذم اًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م ُمـ ظمالل شم٠ميٞمد اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞم٤مومٕمٞم٦م أن يٌدأ حترّ 

ـمٌٞمٕم٦م  رْ ٝمِ ٔمْ ، ويٌدو أنف مل يٙمـ يُ ـه;A:قم٤مصٛم٦م اًمٞمٛمـ ؾمٜم٦م  "صٜمٕم٤مء"ٜمف ُمـ آؾمتٞمالء قمغم ُمٙمّ 

ًلم قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف ؼ اعم١مرخ حيٞمك سمـ احل، إذ يٕمٚمّ اًمٗم٤مؾمد ىمٌؾ آؾمتٞمالء قمغم صٜمٕم٤مء ُمذهٌف

، سمؾ أفمٝمر ُمذهٌف اخلٌٞم٨م وديٜمف ٗمْمؾ ُمـ صٜمٕم٤مء مل حيًـ ومٞمٝم٤م صٜمٕم٤مً اًمسمـ  ـ قمكم"ومل٤م متٙمّ 

وًمٞمس ُمـ اًمقاوح ًمديٜم٤م طمجؿ  ـه.;8;اعمِم١موم. وىمد ؾم٘مٓم٧م دوًمتف اًم٘مرُمٓمٞم٦م ؾمٜم٦م 

 "ذي اًمٓمقق اًمٞم٤مومٕمل"اعمِم٤مريم٦م اًمٞم٤مومٕمٞم٦م ذم سمٜم٤مء ومح٤مي٦م هذه اًمدوًم٦م ؾمقى ُم٤م ذيمر قمـ اًم٘م٤مئد 

ئد اًم٘مرُمٓمل مل وأرى أن ُمِم٤مريم٦م ي٤مومع ُمع اًم٘م٤م .ٗمْمؾ ذم ُمٕم٤مريمفاًماؿمؽمك ُمع قمكم سمـ  اًمذي

، ظمّمقص٤ًم إذا أظمذٟم٤م ذم اقمت٤ٌمرٟم٤م شمٙمـ ُمِم٤مريم٦م ُمذهٌٞم٦م، سمؾ هل ُمِم٤مريم٦م قمًٙمري٦م ومح٥ًم

إمم أن  ، إو٤موم٦مً ذهٌف اًمٗم٤مؾمد ؾمقى سمٕمد دظمقًمف صٜمٕم٤مءسمـ ومْمؾ مل ئمٝمر ُم اومؽماض أن قمكم

ً إمم خمالف ضمٕمٗمر ، سمؾ إهّن ذم سمالد ي٤مومع هلذه اًمدوًم٦م مل شمٙمـىم٤مقمدة احلٙمؿ  ٤م اٟمت٘مٚم٧م ُمٌٙمرا

د ىمٌٞمٚم٦م د ُم٤م ؾمٌؼ قمدم وضمقد سم٘م٤مي٤م هلذا اعم١ميمّ ، ويُ (إب طم٤مًمٞم٤مً  حم٤مومٔم٦م) ذه٥م اخلٌٞم٨م سملم أومرا

زقمٛم٧م  "ٗمٝم٤م جمٝمقلخمٓمقـم٦م ُم١مًمّ " فُ شمَ رَ يمَ ، ؾمقى ُم٤م ذَ ٞمقن قمغم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕملٜمّ ، ومٝمؿ ؾُم ي٤مومع

ٟمف اًم٘م٤مئٛملم سمحٙمقُم٦م ىمٓمـ وؿم٤ٌمم واًمِمحر قمغم  أن ص٤مًمح اًم٘مٕمٞمٓمل وقمقض وسم٤مىمل إظمقا

 .(?=9/>:9 ـــــصـه :8>9اًمًٜم٦م  ;ــــجمٚم٦م اًمدارة اًمًٕمقدي٦م قم:أنٔمرًمٚمٛمزيد ُمذه٥م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م )

ع اًمٞم٤مومٕمل اًمٙمثػمي. ويٌدو أنّ ُمـ خمٚمّ  ٕمد  ٦م أبدًا هلذا اًمرأي اًمذي يُ وٓ صحّ  دور  ٗم٤مت اًمٍما

ف ذم شم٤مريخ ي١مدّ سمـ ومْمؾ ضمزء ُمـ دور قمًٙمري أصٌح٧م هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م شمُ  طمريم٦م قمكم ي٤مومع ذم

ويم٤من  ،ـه ٟمزع قمٛمر سمـ أيب سمٙمر اًمدويدار;:?ف ذم ؾمٜم٦م ، إذ ٟم٘مرأ أنّ ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

قمدن سمٚمد ، وىمّمد إمم يده ُمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ،قم٤مُماًل قمغم حل٩م وأبلم ُمـ ىمٌؾ اعمج٤مـهـد اًمرؾمقزم
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وذم ؾمٜم٦م  ".هم٤مي٦م إُم٤مينيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "اًمٕمًٙمر أهؾ ي٤مومع وم٠مظمذه سمٛم٤ًمقمدة ُمـ سمٕمض 

يمام  ،، حت٧م إذاف أئٛم٦م صٜمٕم٤مء٤مومع حيٙمٛمٝم٤م أُمػم هق أمحد سمـ ؿمٕمٗمؾـه ٟم٘مرأ إن سمالد ي8>98

، ًمٙمـ هذه اعمرة ذم ويًتٛمر اًمدور اًمٕمًٙمري ًمٞم٤مومع ."هم٤مي٦م إُم٤مينذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب "

ًمؽ أن شمِمٝمد أبرز اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م هل٤م سمٕمد ذ ٥َم تِ اًمتل يمُ  "طميُمقت"ُمٜمٓم٘م٦م ضمديدة هل 

، ويم٤من ؼ قمٚمٞمف سم٤مًمدور اًمٞم٤مومٕمل ذم طميُمقتوهق ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚم ،ذم ؾمجؾ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م

 ، ويم٤مٟم٧م دواومع (ـه??A-ـه=:A) "سمقـمقيرق"ن اًمٙمثػمي سمدر ٤من قمٝمد اًمًٚمٓم٤مذًمؽ إسمّ 

، إذ أنف يم٤من ي٘مّمد رضب اًمثقرات اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م اًمًٚمٓم٤من واوح٦م ذم هذه آؾمتٕم٤مٟم٦م

وئمٝمر  طميُمقت .سم٤مىمل رة ذم ـــــٝمــد واعمـــــوهن ة، وىم٤ٌمئؾ يمٜمدّ ٕمٛمقدي ذم دوقمـاًمقمٚمٞمف ُمـ آل 

٤مسم٦م ُمرشمزىم٦م شمٕمٞمش قمغم ظمدُم٦م اًمًٚمٓم٤من اًمٙمثػمي سمدر سمقـمقيرق اقمتؼم ه١مٓء اجلٜمقد سمٛمث أنّ 

ي٤مومع إطمدى اًم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة اًمتل شمٓمٛمح  ذ أنّ ، همػم أن هذه اًمٜمٔمرة مل شمٙمـ واىمٕمٞم٦م إاًمدوًم٦م

يمٖمػمه٤م ذم دظمقل ُمٕمؽمك احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم طميُمقت، ًمذا ومٝمل مل شمتقاٟمك ذم اًمٕمٛمؾ قمغم 

٤من أن اؾمتٞمٓم٤من ي٤مومع ذم طميُمقت مل ويرى اعم١مرخ سم٤مطمٜمّ  .سم٤مًمدرضم٦م إوممُمٝم٤م اىمدأشمثٌٞم٧م 

تٕم٤مٟم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدر ؾمإوُمٝمام يٙمـ إُمر وم٤من .يٙمـ ظمالل طمٙمؿ اًمًٚمٓم٤من سمدر سمقـمقيرق

ي٤مومع إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم سمقـمقيرق سم٘م٤ٌمئؾ ي٤مومع ىمد ومتح٧م اًم٤ٌمب واؾمٕم٤ًم أُم٤مم ُمِم٤مريم٦م 

.وضم٤مءت ٜم٤مء يمٞم٤مٟم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م هلؿ ذم طميُمقت، طمٞم٨م سمدؤوا يٕمٛمٚمقن ُمـ أضمؾ سمطميُمقت

اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدر سمـ حمٛمد اعمردوف اًمٙمثػمي سم٘مقات ضمديدة ُمـ ي٤مومع سمٚمٖم٧م طم٥ًم 

، ويٕمتؼم سمٕمض سم٦م شم٘مقي٦م هلذه اًمٓمٛمقطم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ سمٛمث٤مسمٕمض اًمت٘مديرات ؾمت

ل ذم اًمت٤مريخ ظملم أن اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمًٚمٓم٤من سمدر اعمردوف ي٤مومع ُمـ ٟم٘م٤مط اًمتحقّ اعم١مرّ 

صمؿ  ،م(A?=9احليُمل.ويم٤مٟم٧م إُم٤مرة آل يم٤ًمد ذم اعمٙمال أومم اعمح٤موٓت اًمٞم٤مومٕم٦م اجل٤مدة )

وحم٤موًم٦م آل همراُم٦م ذم  ،(م<<@9-9=?9(ـه );@:9 -=<99حم٤موًم٦م آل سمريؽ ذم اًمِمحر )
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ؾمٚمٓمٜم٦م "ـه ، أُم٤م أيمؼم اًمٜمج٤مطم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٞم٤مومع ذم طميُمقت ومٝمق ىمٞم٤مم :::9شمريؿ ؾمٜم٦م 

 ذا اًمٜمج٤مح :ــــــؿ قمقاُمؾ ـهــــويم٤من ُمـ أـه. (م @<A-9A;@9(ـه )@@;9-==:9) "اًم٘مٕمٞمٓمل

 آوٓمراب اًمًٞم٤مد اًم٤ًمئد ذم طميُمقت آٟمذاك . -

 ضمٜم٤مه٤م قمقض سمـ قمٛمر اًم٘مٕمٞمٓمل ذم اهلٜمد .اًمثروات امل٤مًمٞم٦م اًمتل  -

 اًمتٝمديد اًم٤ٌمًمغ ًمٚمقضمقد اًمٞم٤مومٕمل ذم طميُمقت ُمـ ىمٌؾ ؾمالـملم آل يمثػم . -

 اًمتجٜمٞمد اجلديد ًم٘م٤ٌمئؾ ي٤مومع ُمـ ظم٤مرج طميُمقت . -

ئٝم٤م هم٤مًمٌٞم٦م اًمٌالد احل قمدا ُم٤م يم٤من ذم يد ُم٤م  ،يُمٞم٦مواؾمتٓم٤مقم٧م هذه اًمًٚمٓمٜم٦م أن شمْمؿ حت٧م ًمقا

 ـ رقم٤مي٤مه٤م .ـــوٛماعمٕمرووم٦م ، ويم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ اًم٘م٤ٌمئؾ احليُمٞم٦م ومر()سمٞم٧م اًمدوًم٦م واًمِمٜم٤مآل يمثػم

 ٕمرف ىمدياًم ًمدى اجلٖمراومٞملم اًمٕمرب سمـ "هو محػم" ومتٜم٘مًؿ طم٤مًمٞم٤ًم إممأُم٤م سمالد ي٤مومع وهل ُم٤م شمُ 

، ، وُمـ ىمرى ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م : ىمريشي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م وي٤مومع اًمًٗمغم، وشم٘مع ذم اًمِمامل اًمنمىمل ُمـ قمدن

ء ،  اًمِمػم ، اهلجر ، ذي وُمـ ىمرى  .اًم٘مدُمف ، اجلريب ، اًمّمػمة ، ُمًجد اًمٜمقر ، اعمحج٦ٌم سا

ر ، ُمري٤م ء ، احلص ، ضمٕم٤مري٤مومع اًمًٗمغم : محقُم٦م ، ها . يمام ذيمر صالح ن، ري٤من ، اخليا

ى ذم ز ؾمٙمـ ي٤مومع ذم اعمدن واًم٘مروذم طميُمقت يؽميمّ  ."اجلٜمقب اًمٕمريباًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "

، وُمدن ن، وذم أودي٦م دوقمـ وقمٛمدطميُمقت اًمداظمؾ يم٤مًم٘مٓمـ وشمريؿ، وؿم٤ٌمم، وؾمٞم١مو

اًمتل  "ي٤مومع"أُم٤م ىم٤ٌمئؾ  .ذم يمت٤مسمفاًمٌٓم٤مـمل وىمد ذيمرهؿ قمٌد اخل٤مًمؼ  .اًم٤ًمطمؾ يم٤مًمِمحر واعمٙمال

سمٕمض ىم٤ٌمئٚمٝم٤م وُمٜمٝم٤م )أذان ،  "اهلٛمداين"ذيمر ىمد ، وشمزال ُمـ أيمثر ىم٤ٌمئؾ اًمٞمٛمـ قمدداً  يم٤مٟم٧م وُم٤م

، ؼم ، سمٜمق ص٤مئد ، سمٜمق ؾمٛمل، سمٜمق ضم اًمذراطمـ ، آسم٘مقر ، آصقوت ، سمٜمق ىم٤مصد ، سمٜمق ؿمٕمٞم٥م

أُم٤م طم٤مًمٞم٤ًم ومتٜم٘مًؿ ي٤مومع اًمٕمٚمٞم٤م إمم مخ٦ًم ىم٤ٌمئؾ  .(سمٜمق هجر ، يمٚمد ، إريقم ، اًمًٞم٤مون، سمٜمق أديد

وشمٜم٘مًؿ  .)ُمٙم٤مشم٥م( هل : آل احليُمل ، آل ًمٌٕمقس ، آل اًمٔمٌل ، اعمقؾمٓم٦م ، اعمٗمٚمحل 

. ل ، آل يزيد ، آل هيرٌىم٤ٌمئؾ ي٤مومع اًمًٗمغم إمم أرسمٕم٦م ىم٤ٌمئؾ )ُمٙم٤مشم٥م( هل : آل يمٚمد ، آل اًمٜم٤مظم
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صمالصم٦م  وذم طميُمقت دمتٛمع ي٤مومع حت٧م ".طميُمقت وقمدنيمام أورده٤م اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "

ذم يمت٤مسمف  اًمٌٓم٤مـمليمام ذيمر قمٌد اخل٤مًمؼ  .، سمٜمق ىم٤مصداعمقؾمٓم٦م، آل اًمٔمٌل : ىم٤ٌمئؾ يمٌػمة هل

 ."إصم٤ٌمت ُم٤م ًمٞمس سمٛمثٌقت ُمـ شم٤مريخ ي٤مومع سمحيُمقت"اعمٓمٌقع اعمًَُٛمك 

 : سمٜمق ي٤مم )يؿ (

ىمٌٞمٚم٦م ذيمرت ذم اًمت٤مريخ احليُمل اًم٘مديؿ ، وم٘مد اؾمتٕم٤من هب٤م ُمٚمؽ طميُمقت ًميب 

وىمد اؾمتٓم٤مقم٧م أهة ُمٜمٝمؿ  ذم "اعمٗمّّمؾ"، ضمقاد قمكميمام ذيمر د.ُمٜم٤مومًٞمف ذم اًمٕم٤مصٛم٦م ؿمٌقة 

ـه . ويقضمد A<=-ـه?<> اهلٛمداٟمٞملم ذم قمٝمد آل زريع اًمٞم٤مُمٞملم "قمدن"سمٕمد ذًمؽ طمٙمؿ 

 سم٠مصقهل٤م وومروقمٝم٤م.شم٤مُم٦م وًمٞمس ًمديٜم٤م ُمٕمروم٦م  ،حتٛمؾ هذا آؾمؿقمّدة ىم٤ٌمئؾ  طم٤مًمٞم٤مً 

 : آل سم٤محيل

 ............"اًمِم٤مُمؾيمام ذيمر احلّداد ذم يمت٤مسمف "هل٤م إُم٤مرة شمقًم٦ٌم ىمدياًم طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤ميزيد

 .ذم "إدام اًم٘مقت" ٤مفاًمً٘مّ يمام ذيمر يًٙمٜمقن اخلٛمٞمٚم٦م ذم وادي قمٛمد و ،ُمـ اعمِم٤ميخ

 : آل يزيد

ًٙمـ سمٕمْمٝمؿ ذم اهلجريـ سمقادي دوقمـ، وي ،ىمري٦م "ري٤من"، شمًٙمـ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم

، آل سمـ ـمقق، آل سمـ وهؿ : آل اًمٌٓم٤مـمل، آل اًمٌٞم٤مين، آل سمـ ضمحٜمقن، آل سمـ ومكم، آل صٝمٞم٥م

 ."طميُمقت وقمدنذيمرهؿ صالح اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف" .ضمرهقم

 : آل سم٤ميٕمِمقب

 رَ يمِ وذُ  "،اًمِم٤مُمؾيمام ضم٤مء ذم يمت٤مب " ،ذم وادي دوقمـ "اجلديدة"شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب "إدام اًم٘مقت".  ،وهل ُمـ ذوج اًمٙمن ،سمٕمْمٝمؿ ذم اًمرُمٚم٦م
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 : آل هير

ذيمرهؿ صالح ، آل اخلٛمقد آل محػم : ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ي٤مومع اًمًٗمغم، شمًٙمـ ىمري٦م "محقُم٦م"، وهؿ

 ."طميُمقت وقمدنقمٌد اًم٘م٤مدر اًمٌٙمري ذم يمت٤مسمف "

 : آل سم٤ميقؾمػ

 . "اًمِم٤مُمؾذيمرهؿ احلّداد ذم يمت٤مسمف " ،وومرصم٤م، يًٙمٜمقن اعمحٞمجر ٌٞمدىمٌٞمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ سمٚمٕمّ 

 : آل سم٤ميقُملم

 .، ذيمرهؿ سم٤مظمّٞمؾ اًمٜمَقطمل ذم يمت٤مسمف "إدراك اًمٗمقت"، ىمٞمؾ هؿ ُمـ يمٜمدةيـىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمدّ 

 : آل سم٤ميقٟمس

 .ًمٚمحّداد  ......"اًمِم٤مُمؾضم٤مء ذيمرهؿ ذم يمت٤مب " "،شمقًم٦ٌمسمٚمدة "شمًٙمـ طميُمٞم٦م أهة 

 : آل سم٤ميٕم٘مقب

٤من قمٞمٜم٤مت وىمًؿ واًمًـــــقم وشمريؿ، أصح٤مب احلروم٦م واًمّمٗمؼ ذم ذم طميُمـــــــقت، ُمـ ؾمٙمّ 

إؾمـــــــقاق، وهؿ ُمـ سمٜمل ؿمٌٞم٥م سمـ اًمًٙمـــــقن سمـ أذس ُمـ سمٓمقن يمٜمَدة، ويرضمــــــع 

ٟمًٌٝمــــــــــــــــؿ إمم أيب يٕم٘مقب قمٌد اهلل سمـ إؾمح٤مق سمـ قمكم سمـ قمٛمػم سمـ قمكم سمـ يٕم٘مقب سمـ سمـ 

ٌد اهلل سمـ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٚمجــ٤من سمـ ىمٞمس سمـ أمحد سمـ قم٤مُمر سمـ قمٌٞمد سمـ قم

قمٛمرو سمـ قمدي سمـ إُمرىء اًم٘مٞمس سمـ احلرث سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمـد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

ؿمٌٞم٥م سمـ أذس سمـ ؿمٌٞم٥م سمـ اًمًٙمقن سمـ أذس إيمؼم سمـ يمٜمَدة. هٙمــــذا ضمـ٤مء ـهــــــــذا 

ـه، سم٘مٚمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمامري،  @989ٜم٦م حمــــــــّرم ؾم @:اًمٜم٥ًم ذم اعمٙمتقب اعم١مّرخ ذم 

ـه، وفمــٝمـــــر ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٞمف اًمِمــــٞمخ قمٌد A>:9َوضَمــــــــَدُه اعمٕمّٚمؿ قمكم سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سم٤ميمثػم ؾمٜم٦م 

ـه، وأقمـــ٘مـــــــ٤مهبؿ ذم اعمٝمجر ذم مم٤ٌمؾم٤م واهلٜمد A<<اًمرمحـ سمـ قم٤مسمد سمـ أيب يٕم٘مقب اعمُتقرّم ؾمٜم٦م 

 ".  ........."اًمّدر واًمٞم٤مىمقتيمت٤مسمف اعمخٓمقط إسمـ ضمٜمدان ذم ؾم٤ممل يمـــــــرهؿ وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م. هٙمذا ذ
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***         ***        *** 

 َوَمْا َشِهْدَىا إَاِلّ بََِمْ َعِلْمنَْا َوَمْا ُكنّْا لِْلَغْوِب َحْاِفِظَيْ 

 َواْلَسََلُْم َعْلِوُكْم َوَرْْحَُة اَلَل َوَبَرَكْاُتهْ 
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 افؼرآن افؽريؿ .*         

 بـ األثر . ظز افديـ اجلزري .إ *

 . ، بدون تاريخ بروت –"افؾباب يف هتذيب األنساب" . دار صادر 

 م .0541ـه 0011،  3بروت ، ط -. دار افؽتاب افعريب  "افؽامؾ يف افتاريخ"

 ـه .0402ام . حمؿد افـجدي ت افبس   *

 .ـه0010، 0طدمشؼ، ؽاكؿ افعجؿل،شعقد  ػاخر يف أخبار افعرب األواخر" قحؼقؼ"افدرر اد

 افبؽري . أبق ظبقد ظبدافؾف بـ ظبدافعزيز  *

 م .0501،  0ط ، : مصطػك افسؼاد وادقاضع" قحؼقؼ "معجؿ ما اشتعجؿ مـ أشامء افبال

 بـ تقؿقة . أمحد بـ ظبداحلؾقؿ .إ *

 . ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية" مجع ظبدافرمحـ بـ حمؿد بـ ؿاشؿ افعاصؿل ، ي"افػتاو

 اين ذاحلازمل . أبق بؽر حمؿد بـ أيب ظثامن اهلؿ *

 م .0533،  4ط ،"ظجافة ادبتدي وؾضافة ادـتفك يف افـسب" قحؼقؼ ظبدافؾف ــقن 

 بـ حزم . أبق حمؿد ظع بـ أمحد بـ شعقد .إ *

 م .0524 -ـه 0344، افؼاهرة اب افعرب" قحؼقؼ ظبدافسالم هارون، دار ادعارف"مجفرة أنس

 احلؿقي . صفاب افديـ ياؿقت بـ ظبدافؾف  *

 م .0541 -ـه 0011، دار بروت ،  "معجؿ افبؾدان"

 اخلزرجل : ظع بـ احلسـ  *

 ـه.0334حف : حمؿد بسققين ظسؾ، مطبعة اهلالل ، مرص ، حف وكؼ  صح   ،"...فمية"افعؼقد افؾم

 بـ خؾدون . ظبدافرمحـإ *

 ـه .0010،  0ط ، ، فبـان بروت ،دار افػؽر  ، "..."ديقان ادبتدأ واخلز 
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 حمؿد بـ ظبد اهلل بـ شؾقامن .  اخلطقب *

 . حمػقظ بؿؽتبة األحؼاف فؾؿخطقضات بسيؿ، خمطقط " برد افـعقؿ يف كسب األنصار خطباء تريؿ"

 ظبدافرمحـ بـ حمؿد بـ ظبدافرمحـ . اخلطقب *

 .، حرضمقت ، تريؿ خمطقط ، مؽتبة األحؼاف فؾؿخطقضات "...اجلقهر افشػاف  "

 بـ دريد . أبق بؽر حمؿد بـ احلسـ إ *

 م .0514 -ـه 0334مرص ،  -صتؼاق" قحؼقؼ : ظبدافسالم هارون ، ممشسة اخلاكجل "اإل

 افرشقيل . ظؿر بـ يقشػ  *

 م .0505ل ، دمشؼ ، قحؼقؼ شسشتغ ، مطبعة افسؿ   ، "ضرؾة األصحاب يف معرؾة األنساب"

 افزبقدي . حمؿد مرتيض احلسقـل  *

 . ، فبـان دار مؽتبة احلقاة ، بروت، "تاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس" 

 بـ شعد .إ *

 م .0521 -ـه 0341 ، فبـان ، بروتدار صادر ، ، "افطبؼات افؽزى" 

 افسؿعاين . أبق شعد ظبدافؽريؿ بـ مـصقر افتؿقؿل . *

 م .0540 -ـه 0010،  4بروت ، ط ،افـاذ : حمؿد أمغ دمج ، "األنساب" 

 ـه . 430شـة  ادتقف  حمؿد بـ مسعقد بـ شعد .  باصؽقؾ *

 . بؿؽتبة األحؼاف فؾؿخطقضات بسيؿ خمطقط حمػقظ ،"فصاحلغ مـ أهؾ افقؿـتراجؿ األوفقاء وا"

 ف . أبق ظؿر أمحد بـ حمؿدبـ ظبدرب  إ *

 م .0544 -ـه 0014 فبـان ، دار افؽتاب افعريب ، بروت ،، "افعؼد افػريد" 

 دي ادؾؼب بليب ظالمةحمؿد بـ ظبدافؾف بـ ظع ادميّ .  أيب ظالمة *

 ، خمطقط حمػقظ بؿؽتبة األحؼاف فؾؿخطقضات. ر أيب ظالمة"، ادعروف بؿشج  ...روضة األفباب"

 ـه . 0034شـة  ادتقف   ظع بـ حسـ .  افعط اس *

 .خمطقط ، مؽتبة األحؼاف فؾؿخطقضات ، تريؿ ، حرضمقت، " شػقـة افبضائع وضؿقؿة افضقائع"

 بادي . جمد افديـ حمؿد بـ يعؼقبآ افػروز *

 . ، بدون تاريخ ، فبـان بروت ،دار اجلقؾ ، "افؼامقس ادحقط" 
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 ـه( 001-ـه0131بـ افؼاشؿ . حيقك بـ حسغ )إ *

 م .0524 -ـه 0344 ، افؼاهرة ،"ؽاية األماين يف أخبار افؼطر افقامين" ، دار افؽاتب افعريب 

 بـ ؿتقبة . أبق حمؿد ظبدافؾف بـ مسؾؿ إ *

  .ـه0320 ، افؼاهرة ،، قحؼقؼ : أمحد حمؿد صاـر ، دار إحقاء افؽتب افعربقة  "افشعر وافشعراء"

 افؼؾؼشـدي . أبق افعباس أمحد  *

 ـه.0011،  4قحؼقؼ : إبراهقؿ االبقاري ، افؼاهرة ، ط، "هناية األرب يف معرؾة أنساب افعرب" 

 بـ ادجاور . أبق افػتح يقشػ بـ يعؼقب إ *

 م .0510بريؾ ،  -ة وبعض احلجاز" قحؼقؼ : أوشؽر فغرؾغريـ ، فقدن "صػة بالد افقؿـ ومؽ  

 افطق ب باخمرمة . ظبدافؾف *

 م .0542فقدن ،  ،مطبعة بريؾ ، "تاريخ ثغر ظدن" 

 ـه.0033، 0"افـسبة إػ ادقاضع وافبؾدان"، قحؼقؼ وكؼ مرـز افقثائؼ وادخطقضات، ضـ 

 ادغري . ظبدافرمحـ بـ محد بـ زيد افالمل افطائل  *

 م .0540 -ـه 0010، 0، ط" ساب ؿبائؾ افعرب"ادـتخب يف ذـر أن

 اهلاصؿل . أبق جعػر حمؿد بـ حبقب بـ أمقة  *

 م .0504 -ـه 0320 ، اهلـد،" اظتـت بـؼه إيؾزه فقختـ صتقس ، حقدر آباد"ادحز  

 اهلؿداين . فسان افقؿـ أبق حمؿد احلسـ بـ أمحد  *

 ـه .0343 -دية ة ادحؿ  ـ  )اجلزء األول( قحؼقؼ : حمؿد بـ ظع االـقع ، مؽتبة افس   "اإلـؾقؾ"

 م .0541)اجلزء افثاين( قحؼقؼ : حمؿد بـ ظع األـقع ، دار احلرية ، بغداد ،  "اإلـؾقؾ"

 ـه .0324 -افؼاهرة /، ادطبعة افسؾػقةفعاذ( قحؼقؼ : حمب افديـ اخلطقب)اجلزء ا "اإلـؾقؾ"

 صػة جزيرة افعرب" قحؼقؼ : حمؿد بـ ظع األـقع ، دار افقاممة ، افرياض."

 احلسغ بـ ظبد افرمحـ . األهدل *

 .م4104ـه/0033، 0ضـ ،مج، مؽتبة اإلرصاد، صـعاء4 "قحػة افزمـ يف تاريخ شادات افقؿـ"

 ـه125افقؿـل . كجؿ افديـ ظامرة بـ ظع ت  *

 م .0532 -ـه 0352،  4ادػقد يف أخبار صـعاء وزبقد" مطبعة افسعادة ، افؼاهرة ، ط"
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 ظبدافرمحـ افطقب .  . األنصاري *

 ـه .0014 ، صقرة فؾحضارة افعربقة ؿبؾ اإلشالم ، جامعة افرياض، "ؿرية افػاو"

 .  دبؾقق إتش إكجرامس . *

 .م4110، 0ــدن ، طفؾطباظة وافـؼ ، ظــــ ، دار جامعة ظدن "م...0531-م0530حرضمقت "

وي . حمؿد ظبدافرمحـ .  *  افبرصا

 ـه .0350،  0افؼاهرة ط -ادطبعة افسؾػقة "مؼق افقؿـ افسعقد" . دار 

 افبطاضل . ظبداخلافؼ بـ ظبدافؾف . *

ة"إثبات ما فقس مثبقت مـ تاريخ ياؾع يف حرضمقت"  ـه .0015 ،  0ط،  ، جد 

 : ظبدافؼادرافبؽري . صالح بـ  *

 ـه .0331، 4"تاريخ حرضمقت افسقاد" ، مؽتبة مصطػك افبايب احلؾبل ، افؼاهرة ، ط

 . ، بدون تاريخ ةجد   ،" ، دار افعؾؿ ؿدياًم وحديثاً  "اجلـقب افعريب

 م .0521ـه ، 0341ة ، "حرضمقت وظدن وإمارات اجلـقب افعريب" ، مؽتبة اإلرصاد ، جد  

 م .0505ـه ، 0324،  0، مرص ، ط"يف جـقب اجلزيرة افعربقة"، مؽتبة مصطػك افبايب احلؾبل

 افبالدي . ظاتؼ بـ ؽقث . *

 م .0544 -ـه 0014،  0" دار مؽة ، مؽة ادؽرمة ، ط..............ة وحرضمقتمؽ  "بغ 

 متام . محدي . *

 بدون تاريخ .،  4ط ،أبق طبل ، "زايد بـ شؾطان آل هنقان" 

 مراد صافح ظقض بـ مرشاف . افتؿقؿل *

 . م4101-ـه0032 ، 0ضـ  ،، مؽتبة متقؿ احلديثة  "ادـفج افؼقيؿ يف تاريخ ؿبقؾة آل متقؿ"

 ثقسقغر . وفػريد  *

 . ، بدون تاريخ "رمال افعرب" تعريب : كجدة هاجر ، إبراهقؿ ظبدافستار

 آل جازع . حمؿد بـ حمسـ  *

 . اريخت دونافؼاهرة ، ب، "افسقػ افبارق يف أنساب ومايض ؿبائؾ افعقافؼ" 
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 شامل بـ أمحد . إبـ جـدان *

ر وافقاؿقت يف معرؾة بققتات "  . جمؾ دات 3،  ، خمطقط"ظرب ادفجر وحرضمقتافد 

 اجلرايف . ظبدافؾف بـ ظبدافؽريؿ  *

 م .0543 -ـه 0013،  4"ادؼتطػ يف تاريخ افقؿـ" مـشقرات افعرص احلديث ، ط

 بـ ظع احلامد . صافح *

 م .0524،  0مؽتبة اإلرصاد ، جدة ، ط، "تاريخ حرضمقت" 

 بـ ضاهر بـ ظبدافؾف  ياد . ظؾقاحلد   *

 م .0501 -ـه 0315 ة ،شـغاؾقرضبعة  ، "افشامؾ يف تاريخ حرضمقت وخمافقػفا"

 ان . حمؿد بـ ظع باحـ   *

مة ةمؽتبة افـفضة احلديثة ، مؽ  ، "جقاهر تاريخ األحؼاف"   م .0523 -ـه 0344،  ادؽر 

 "افقجقز يف تاريخ األحؼاف افسقاد" ، خمطقط بحقزة ورثة ادمف ػ.

قد . *  .  أبقبؽرد. حمؿد  مح 

 .ـه0041، افـاذ: مجعقة باـثر افثؼاؾقة، "حرضمقت ؾصقل يف افتاريخ وافثؼاؾة وافثروة"

  بـ ظع بابطغ افـّقحل. حمؿد  باخق ؾ *

 . ـه0001،  0األردن ، ضــ -دار ظاّمر ، ظاّمن" ، إدراك افػقت يف ذـر ؿبائؾ تاريخ حرضمقت"

د افدب   *  اغ . مصطػك مرا

 م .0523،  0بروت ، ط ،دار افطؾقعة  ، مقضـ افعرب ومفد اإلشالم" "جزيرة افعرب

 افرحياين . أمغ  *

 م .0541،  0ط ، "مؾقك افعرب" ادمشسة افعربقة فؾدراشات وافـؼ ، بروت

 اف . أمحد بـ ظبدافؾف افسؼ   *

 م 0520 ، إكدوكقسقا ،جاـرتا  ،"خدمة افعشرة بستقب وتؾخقص وتذيقؾ صؿس افظفرة"

 اهلل  دقاف . ظبدافرمحـ بـ ظبافسؼ   *

 . م4114 -ـه 0044،  صـعاء،  مؽتبة اإلرصاد" إدام افؼقت يف ذـر بؾدان حرضمقت"

 جمؾ دات، خمطقط بحقزة ورثة ادمف ػ. 3"بضائع افتابقت يف كتػ مـ تاريخ حرضمقت"، 
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 اف . ظبدافؾف بـ حمؿدافسؼ   *

 . ، بدون تاريخ افطائػ ، مؽتبة ادعارف، "تاريخ افشعراء احلرضمقغ" 

م  *  ـ األصبغ بافسؾؿل . ظرا

 ـه .0333،  0ط ، قحؼقؼ ظبدافسالم هارون، اهنا" "ـتاب أشامء جبال هتامة وشؽ  

 افسقحمل . أمحد بـ ظبدافؾف  *

 م .0544،  0جدة ، ط، ، افـادي األديب  "حقاتف وصعره..  "ظع بـ أمحد باـثر

 افسقايب . شامل بـ محقد  *

 . ، بدون تاريخادؽتب اإلشالمل، امن" "إشعاف األظقان يف أنساب أهؾ ظ  

 افشاضري . حمؿد بـ أمحد  *

 م .0543،  4ظامل ادعرؾة ، جدة ، ط، "أدوار افتاريخ احلرضمل" 

 .ـه0012، 0األفػاظ وافؽـك يف افـسب افؼيػ"، ظامل ادعرؾة، ط"ادعجؿ افؾطقػ ألشباب 

 أرامؽق( ذـة افزيت افعربقة ) *

 م .0531 -ـه 0351،  1ــ، ش 0ـة افعرب ، افرياض ، ج، جمؾ   "أصؾفا وبالدها..ؿبقؾة افعقامر"

 صافح . حمؿد أمغ  *

 . 40افعدد  افعراق ، بغداد ، ،خ افعريب جمؾة ادمر  ، "بـق معـ ثؿ آل زريع يف ظدن" 

  )افؼؿـدان( حمسـبـ ؾضؾ بـ ظع بـ افعبديل . أمحد  *

 م .0541 -ـه 0011،  4دار افعقدة ، بروت ، ط، ـ يف أخبار مؾقك حلج وظدن" "هدية افزم

 د افعظؿ . كزيف ممي   *

 ـه .0011،  4ط ، فـدن ،، ممشسة ؾادي برس  "رحؾة يف بالد افعربقة افسعقدة"

 افعرر . حسغ بـ أمحد  *

 . ، فبـان ، بدون تاريخ بروت ،دار افـدوة اجلديدة ، ""بؾقغ ادرام يف ذح مسؽ اخلتام

د  د.ظع .  *  جقا

 ـه .0011 -م0541،  4ط ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ ،ؾ يف تاريخ افعرب ؿبؾ اإلشالم""ادػص  

 ، بروت ، بدون تاريخ. 0"تاريخ افعرب يف اإلشالم" ، دار احلداثة فؾطباظة وافـؼ، ط
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 حمؿد ظبدافؽريؿ . ظؽاصة *

 . م0541-ـه0011 ، 0ضـ  ،األردن  -، دار إبـ رصد ، ظاّمن  "ؿقام افسؾطـة افؼعقطقة"

 افػرج . خافد بـ حمؿد  *

 م .0514 -ـه 0330شقريا ، ل ، دمشؼ ، "ديقان افـبط" ، مطبعة افسؿ  

 باؾؼقف . حمؿد ظبدافؼادر  *

 م .0541"تاريخ افقؿـ افؼديؿ" ادمشسة افعربقة فؾدراشات وافـؼ ، بروت ، 

 .م 0541 ، ، تقكس" فـؼقش افقؿـقة افؼديؿةخمتارات مـ ا"

 ؾقؾقبس . وكدل  *

 . 4تعريب : ظؿر افديرادي ، دار افؽؾؿة ، صـعاء ، ط، "ــقز مديـة بؾؼقس" 

كتسقزوف . *  .  د. رسجقس ؾرا

 .م4110، 0، تعريب: د. ظبد افعزيز بـ ظؼقؾ، ط"تاريخ حرضمقت اإلجتامظل وافسقاد..."

  بـ ظع بـ صالحظبدافعزيز .  افؼعقطل *

 م4115، 0، ط فـدن،  ، آربغ ببؾشقـؼ" إحالل افسالم يف حرضمقت..."

 ـحافة . ظؿر رضا  *

 م .0544 -ـه 0014،  4ط ، ممشسة افرشافة، " افؼديؿة واحلديثة "معجؿ ؿبائؾ افعرب

 محزة ظع . فؼامن *

 . م0541-ـه0011 ، 0ضـ  ،، صـعاء  اجلقؾ اجلديد، دار  "تاريخ افؼبائؾ افقؿـقة"

 ػغ جمؿقظة مـ ادمف   *

 "دائرة ادعارف اإلشالمقة" ، ترمجة حمؿد ثابت افػـدي وآخرون ، دار ادعرؾة، بروت .

 ادحامل . حمؿقد ـامؾ  *

 م . 0524،  فبـان - بروت ،دار بروت ، "افقؿـ صامفف وجـقبف" 

 ادحضار . حامد بـ أيب بؽر  *

 م .0543 ، 0ط ،ة جد   ،ظامل ادعرؾة ، "حسغ بـ حامد ادحضار وافسؾطـة افؼعقطقة" 
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 بامطرف . حمؿد ظبدافؼادر  *

 م .0543،  4ظدن ، ط ،دار اهلؿداين  " ،ادعؾؿ ظبداحلؼ )افشاظر افشعبل األول("

ؾقة حرضمقت""  .م0540،  0دار اهلؿداين ، ط ، مالحظات ظذ ما ذـره اهلؿداين ظـ جغرا

 م.0543،  4جمؾ دات ، دار اهلؿداين ، ظدن ، ضـ  0"اجلامع" 

 م.0540، 0"افشفداء افسبعة" ، دار اهلؿداين ، ظدن ، ط

 ادؼحػل . إبراهقؿ بـ أمحد  *

 .م 0541 ، صـعاء ،دار افؽؾؿة ، وافؼبائؾ افقؿـقة"  افبؾدان"معجؿ 

 م.4114"مقشقظة األفؼاب افقؿـقة" ، دار افؽؾؿة ، صـعاء ، 

 ػ جمفقلممف   *

 ـه .0014، افسـة  3ظـ "تاريخ حرضمقت" "خمطقط" جمؾة افدارة افسعقدية ، افرياض ، 

 بامممـ .  ـرامف مبارك شؾقامن *

 . ، بدون تاريخ3ظدن، ط -صـعاء، مؽتبة افثؼاؾة -دار افتقسر ،حرضمقت" افػؽر وادجتؿع يف"

 افـدوة افعادقة فؾشباب اإلشالمل  *

 ـه .0015،  4افرياض ، ط، "ادقشقظة ادقرسة يف األديان وادذاهب ادعارصة" 

 أمحد بـ ظبدافؾفافشقخ افـاخبل .  *

ة ، ط "صذور مـ مـاجؿ األحؼاف"  ء ، جد   .م0555 -ـه 0005، 4، دار األندفس اخلرضا

 هقفػريتز . هاكز  *

 م .0522،  4نجؾق ادرصية ، طتعريب : خري محاد ، مؽتبة األ، "افقؿـ مـ افباب اخلؾػل" 

 إيػا  .هقيؽ  *

 م .0524، 0اد، دار افطؾقعة، بروت، طتعريب : خري مح   ،"شـقات يف افقؿـ وحرضمقت"

 ظقضشعقد  .باوزير  *

 ـه .0343ادطبعة افسؾػقة ،  ،افؼاهرة ، "صػحات مـ افتاريخ احلرضمل" 
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   أزمة الوحدة واإلكػصال. .. ؿنالق 

   ثورة شعب .. ؿنالق. 

   صػحات مضقئة من تاريخ قبقؾة آل متقم بحرضموت. 

   املـفج الؼويم يف تاريخ قبقؾة آل متقم بحرضموت واملفجر. 

    ّبحرضموت .. أنساهبا ــــــ تارخيفا ــــــ أطالمفا ةموسوطة قبائل بـي ضـ. 

   صػحات من تاريخ إقؾقم ضػار. 

    املصرياملسري و..الؼومقة العربقة. 

   مجفرة أنساب طرب حرضموت. 

   مجفرة أنساب طرب اجلـوب. 

   بغقة السادة األكارم يف تاريخ وأنساب احلضارم. 

    تاريخ وأنساب..حرضموت. 

   تاريخ حرضموت. 

   معجم أطالم حرضموت طرب التاريخ. 

   املعجم اجلغرايف احلديث إلقؾقم حرضموت. 

    دراسة تارخيقة شامؾة ..دولة آل يامين التؿقؿقة يف حرضموت. 

   املػقد يف تاريخ األ ر احلاكؿة يف شبه اجلزيرة العربقةاملخترص . 

   مرشوع الوحدة العربقة مـذ ققام اجلامعة العربقة وحتى ثورات الربقع العريب. 

    حؼائق الواقع وصؿوح املستؼبل ..الوصن العريب. 

   مؼِدمة أولّقة يف طؾم املؽتبات واملعؾومات. 

    والعامل القوم ..الوصن العريب. 

    متقم بحرضموتمؼتطػاٌت من تاريخ بـي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َِثِ ع٘ض ثِ صبىح ثِ : ٍساد اىنبرت هلل عجددا ثِ عجد اهلل ثِ ظبىٌ ثِ ع٘ض ثِ  دٍح

َِثِ  ٍدسداض  عٞعدٚ ثدِ   ثدِ ٍسظدبب ثدِ اى جدد ثدِ بنَدد ثدِ        عَدس  ثدِ  عد٘ض  ثِ د ٍح

 .خظَْ ثْٜ -آه رٌَٞ - آه ٍسظبب -٘ض ثِ عجد اهلل ، ٍِ آه عاىظَْٜ ٛ اىزََٜٞسَِِْاىَ 

ً 39ٙٔ/ٗ/ٖٕٕددا اىَ٘ا دد   3ٖٙٔ/ٗ/ٖٕك ثزددبزٝ  ٝددً٘ اىعَ ددخ اىَجددبز  ٍددِ ٍ٘اىٞددد  

 .حضسٍ٘دثرسٌٝ  اى٘اق خ شسقٜ ٍدْٝخثَْطقخ )ق٘ش آه ٍسظبب( 

جٞس  ددٜ ثيدددح بثبأددٔ ٗبجدددادٓ  جريّقددٚ ر يَٞددٔ ايّٗىددٜ  ددٜ ٍ لٍددخ اىَ ّيددٌ عجٞددد داٍددط ثددب    

َّبح )م٘دح آه ع٘ض ثِ عجداهلل( اى٘اق خ شسقٜ ٍدْٝخ رسٌٝ  .ثحضسٍ٘د اىَع

اىندد٘دح اىَّ٘ندددح ىيز يددٌٞ ايظبظددٜ ٗاىزددٜ ربددّس  ٍْٖددب ثز دد٘  ظددْخ  ثددٌ تىزحدد  ثَدزظددخ 

 .نضسٍ٘د ٍحب ظخعيٚ اىَسمص اىثبىث عيٚ ٍعز٘ٙ  ً نبصًل33ٔٔ

ً نبصدًل عيدٚ   33٘ٔتىزح  ثَدزظخ رسٌٝ اىثبّ٘ٝخ ٗاىزدٜ ربدّس  ٍْٖدب ثز د٘  ظدْخ       ثٌ

 .نضسٍ٘د ٍحب ظخاىثبٍِ عيٚ ٍعز٘ٙ اىَسمص 

حب ظدددخ اىَٖدددسح ٍ ّسىدددًب ىددددٙ ٍنزدددت ٗشازح ا عدددلً تىزحددد  ثبدٍدددخ اىدددد بب اىددد٘ ْٜ ثَ

 ً.33ٙٔٗا علً اىداخيٜ خله ظْخ  ً/اىَٖسح ث٘ظٞ خ زأٞط قعٌ اىصحب خ

 ً.339ٔبثز ث  ٜ دٗزح ىغخ  سّعٞخ ىَ ٖد ث٘زقٞجخ ىيغبد اىحّٞخ ثزّ٘ط ظْخ 

تىزح  ثبىَعيط اىثقب ٜ اىجسٝطبّٜ ٍٗسمص عدُ ظ٘ ذ ٗشسمخ ظَبزرل اىَحددٗدح  دٜ   

 اىزدزٝت ٗاىزإٔٞو ىيغخ ا ّعيٞصٝخ ٗرطجٞقبد اىنَجٞ٘رس.ٍعبه 

ّٞددخ اى يددً٘ اىزطجٞقٞددخ -تىزحدد  ثعبٍ ددخ نضددسٍ٘د ىي يددً٘ ٗاىزنْ٘ى٘جٞددب   قعددٌ عيددً٘  -مي

 ً ثإٍزٞبش ٍع ٍسرجخ اىشسب.ٕٓٓٓاىحبظ٘ة، ٗاىزٜ ربّس  ٍْٖب ظْخ 

 ً.ٕٔٓٓتىزح  ثبى َو اىحنٍٜ٘ ىدٙ شسمخ اىْ ط اىَْٞٞخ ٍْر عبً 

، ٗاىزددٜ ّّظَٖددب اىنبرددت نبصددو عيددٚ اىَسمددص ايٗه  ددٜ ٍعددبثقخ اىنّزددبة اىشددّجبُ اى ددسة   

 ً.33٘ٔ ٜ زثٞع عبً  (ىْدُ)ْٕب  اىقعٌ اى سثٜ  ٜ ٕٞئخ ا ذاعخ اىجسٝطبّٞخ

ّٗ ، ٗىدٝٔ ثلثخ ب  به  ٗ زٕف ٗ زَٝبض(. )صبىح :اىنبرت ٍزص

اىعٞبظددٞخ  :ب داىَعددشددّزٚ َقددب د  ددٜ  اىدزاظددبد ٗاىنزددت ٍٗددِ اىىينبرددت ٍعَ٘عددخ  

، ٍْٖدب:  ٗايّعدبة   دٜ ٍعدبه اىزدبزٝ     ، صدز ىٔ نزٚ اُٟ عّدح مزتٗاىزبزٝبٞخ ٗايدثٞخ

)اىقٍ٘ٞخ اى سثٞخ:اىَعدددٞس )اىدددَِٞ: بشٍدددخ اى٘نددددح ٗا ّ صدددبه(،)اىَِٞ: ثددد٘زح شددد ت(، 

)صددد حبد ٍضددددٞئخ ٍددددِ رددددبزٝ  آه رٌَٞ(،)اىَدددْٖآ اىقددددٌ٘ٝ  ددددٜ رددددبزٝ  آه   ٗاىَصٞس(،

ثغٞخ اىعبدح )جَٖسح بّعبة عسة نضسٍ٘د(،)قيٌٞ ظ بز(،)ص حبد ٍِ ربزٝ  ترٌَٞ(،

ايمددبزً  ددٜ رددبزٝ  ٗبّعددبة اىحضددبزً(،)دٗىخ آه َٝددبّٜ اىزََٞٞددخ ثحضسٍ٘د...دزاظددخ  

)ٍ٘ظددد٘عخ ثْدددٜ ظَْدددخ ثحضدددسٍ٘د:   ربزٝبٞدددخ شبٍيخ(،)نضدددسٍ٘د...ربزٝ  ٗبّعبة(، 

   ٗىٞسٕب..بعلٌٍٖ(،)ٍ عٌ بعلً نضسٍ٘د عجس اىزبزٝ (،....... -ربزٝبٌٖ  –بّعبثٌٖ 
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