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  �����ت ��د� �� ا�
�	ن ا�����

���ت ا�����ة ا��������دن وا�  ! �ل ��ب أ"���  
  1أ	ــــــ�� إ�ــــــــ�د  

��
�  
��     ا��� � ا��ي ������ ��� ا�����ت،     ��+�       ن() ه�& ا%م#   وا���ة وا� �م ��(+� ا� و ,+� �+�وص0/� م+, .�-+� م

 2001ب أح+�اث ا�+�دي �+;: م+, 	+(��(:      ��-+  7-+� 9+�ع 7+) أ   ، �, أم+� ��+�  ح �ن إ�� �4م ا�� ��3 وص(� وم, �(�� �2    
                    �+Aا�+ 4رة ر ��:+Cم+, ا�-+:3ن ا� :;+��, ��3/, 7) 	4رة ا���4# ورد�� 7) ا�E+Fء ا�+�دي  G��، )	+4رة ا���4+#   (9ا�

  .110 و109وه�� ا���Kن 

  

  

  
��� أن ه���ن A دد آ��:� �Aء وEFن 7) ا����Kوأ9، ا� 4رة 11ا ،����ت م, ��ا�# 	4رة ا���4# ح�� ��ا�# �3# ن Cد ا��

  . ه4 ��د 4Pا�O م:آE ا���Fرة ا�����)110 آ��#، وأن ر�A ا�K# ا��Nن/# 2001 ه4 109
���ت م, ��ا�# 	4رة ا��#�4 Cد ا���# إذ إن /���ت R/: صCص# ���د ا��Sا� #Tح�آ: ه�� أن ا������ :��Fوم, ا�

�9 ه�ا . وج4د إ�9رة إ�� ا%ح�اثاح���ل  و�C, ه�ا W��� X م, �2001# و�/V  آ�2055 ه4 109ح�� ��ا�# #�3 
أرى ه�& ا��4رة و�� أآ, أ�WA4 �4مً� ح/, ��أت ه�& ا��را	# أن ، ا���4ا]�#�را	#  �[�& ا�-�\ا��4]4ع اه���م)، 7

�� ا�:�R أن�) أ��-� أن� م�زال ه. ا�:ا�a# ا���C# ا���S(`ة وراء ا%��اد ا�-:3ن/#���ك ا�NC/: م, ا����0S إX أن�) أرى 
 \���اد ا�-:3ن/#]:ورة �:ض ��d م� �4صf� ���]7�4: رؤ���� وh� (7 #	أن � [� ه�& ا��را �إ�/� 3مً.  

   أو�� ��د������ت
��Eت ا��) �;/: إ�� أن وراءه� ا���Tح�م, ا�� #h/ � #�4�Fل،أول م� �9 ان�(�ه) ه4 م�Nا�� i/)	 ��� :  

 . م��0�19�0ي ا�[��Fت ���-� أن م •

 ه4 1422) 6( ج��دى اK.:ة 22آ��l م4�Fع أر�Aم ��ر�k ا%ح�اث 7) ا���ر�k ا�[F:ي  •
2+2+6+2+2+4+1 = 19. 

  9، ر�A ا� 4رة 109،110ر�A ا���Kن  •
109 + 110 + 9 = 228 = 12 × 19. 

• Kد ا�� #�K�3# 19 ه4 ��110ت م, ��� ا  

•     :T0\ ا���(/, 7+)    ��i م�Cن# م�/Eة �/, ا%��اد ا�-:3ن/+# 19 إ�� أن ا�:�A ر��� م, ا����	s ه�� أن نRا:+�� ،
 .)م:آE ن4ن (ن��u ����4دة ���0�tت ا�;/k � �م ج:ار 7) ا�-:3ن ا�C:�� 19ح4ل ا�:�A اX	�Eادة 

 .11 ا�EFء 9ن�آ: �`ن ا�A ,/��K ورد�� 7) ا� 4رة  •

�+, ا%�+x   ���(+: ا�[�+Eة ح+:ف م     ( ح:�7ً 29��د ح:وف ا��v# ا��:�/#      • x+��S(    وف:+ 20، ورد م+, ه+�& ا�
   #+�K18، �/��++� 109ح:7+ً� 7++) ا   #+�Kح++:وف 9، أي أن 110 ح+:ف 7++) ا    #+v��++� �+:د 7++) أ�++#  م+, ح++:وف ا�

 .110 ح:7ً� �� �:د 7) �3# 11، و109

  
0�4ن ��	�-��[� 7) �� ,//C�:مXأن ا �Rن:ى أن� ر ،(C�:ا%م kأن 4����4/7/1776دة إ�� ا���ر� Xت م، إ��X4ا�

4�# م, ا��ولًاا����ة ا%م:�C/# آ�ن\ 3ن ذاك ا��د�F�� ) ت��X4ا�( iC�  #�X[�و��-�	ا Xو #� وادار�[� ا�� �-

•                                                  
 

1] com.gmail@iyadassad[  



 2 

�د ا%ورو�) (�4ج� رV/a أو ح4Cم# أو ادارة 7/��:ا�/#�X�� �)9نأKل ).  ا�ت 13و.��X4�4\ ا�� #�	 
��د م, ا���X4ت ا� �h# 7/[� ��دارة ا���0:ا�/#ا����ة ا%م:�C/# إ�� دو�# �7�/# م4Cن# م,  . (7 lذ� iN�� �Aو

�, جEء م, ص�ح/��[� ����u ادارة 7/��:ا�/# (�Sت وا����X4ا� i)A ,م ا�0/��:ا�) م�Tار ا��:Aو. اAأ ا���� �� i
���X4ت ا����ة ا%م:�C/#رV/a �ج4رج واh�9, أول �ن��Sب م ��1789[�ا ا���Tم م, ��م ./C;و� �ادارة أول  �

#�Eم:آ #h����X4ت ا����ة ا%م:�C/# آ�و�#. 71/��:ا�/# �[� 	� (� .وه�ا ��iN ا��`	/V ا��0

���X4ت ا����ة ا%م:�C/# ا�ـ�`	/V ا�0أن�� إذا ��أن� م, م4]4ع ا�(G ح4ل ا��K/, ا���حT# ا%�:ز  •� (��
  :هـ ن�ح�1203 ا��4اO7 م1789
 .)م4�2001اO7  ( وه�ا ا���م ا�[F:ي ا��ي ح��\ 7/� ا%ح�اثهـ1422 = 110 + 109 + هـ1203

���X4ت ا����ة (1203أي أن ��د ا%�4ام م,  •� (� +109ه4 ) 11/9أح�اث  (1422إ�� ) ا��`	/V ا��0
110,/��Kا �Aوه�ا ر . 

  .110 و109 ا���ح�Tت إ�� م��E م, ا�(G، .�4صً� 7/�� ����O ��%ر�Aم �-� د���7) ه�&

  ؟110 و�109��ذا 
O��Sم ا��د7# 7) آ����م[�، � �ؤل  وه�� �T[: ���. ا�-:3ن ا�C:�� آ�م ا� 	(�ن� و�����، وl9 X أن X م�Cن �

��Kم ا�Aذا ج�ءت أر���,/���:Cوا%ح�اث  ؟110 و109 /, ا� ,/��Kح4ل وج4د را�� �/, ا �ً/إذا آ�ن ا�7:ا]�� ص
 ,/�A:4ن ا�C� أن s�h�� 110 و7109[�ا �/[:07 Xوإ ��]�XXود ��]��Eم:آ ��]��x�C4 م, ا���S� X �.  

�د ا�0/�را�) إ�� أح�اث X109 + 110ح��T أن ��� (�، و�C, ذ�h��� l(W 11/9 ه) ��د ا%�4ام م, ا��`	/V ا��0
ا X ن�(W أ	��4ً� ، ���ذ"�0 /: ا�-:3ن ���-:3ن"إن أح� أه� ا%	V ا���(�# 7) �0 /: ا�-:3ن ا�C:�� ه) . X ��� آ�7/ً�

��:Cأ.:ى 7) ا�-:3ن ا� WA0 /:ه� ����4دة إ�� م4ا� (��  . �(:ز 7/[� ه�& ا%��ادم;��[ً� 7) �0 /: ا%��اد ا�-:3ن/#؟ أ

  110 و109
�, رم�E# ا���د�, .  	4رة، 7) آi 	4رة م�[� ��د م�د م, ا��Kت4C��114ن ا�-:3ن ا�C:�� م,  G 109و%ن�� ن(

  :47ج�ت م� ��). 110 و109��اد ا��Kت �, أر�Aم ا� 4ر وأ�G 7) ن أ، 7-� رأ�\ أ110و
 :110 و109ا� 4ر ا��) أر�Aم[�  •

o  د ���3[� 109 ا� 4رة��  ، 6 ه) 	4رة ا�7�C:ون 

o  د ���3[� 110وا� 4رة�� ، 3 ه) 	4رة ا���: 

o  ح��9 =) 3+6(وه�� ن. 

•  �A:م4]4ع ا�(9ن�آ: أن ا� ,/��Kا G/4رة ا���4# ح	 �Aه4 ر G. 

وه+�ا  . وه�� �4�S� #�0ص ا� 4ر�/,، 4�7]4ع 	4رة ا�7�C:ون ه4 ا�i�0 �+/, د�+, ا��4ح/+� ود�+, ا�+;:ك         •
          ,++�Xج++4رج �++4ش ا (++C�:ا%م V/a:++دن وا�X ,++� #++�م	ت %� 7++) أ�-++�ب  ��O++0 م++W م++� آ++�ن م++, �++�:�

 �h +7ط  P�h/,ا��+��� A+� ان-+ � إ�+� 7+      "7-� ج�ء �h. (7ب �+(, Xدن 7+) أ�-+�ب ا��F0/+:ات أن        . ا��F0/:ات
��++�    ." ... X إ��++�ن 7/++�  و�h ++7ط آX  :++0 ن0++�ق 7/++� إ��++�ن��إم++� م��++� أو م++A �++�/7"  W++�ل �++4ش أن X مC++�ن �

 ". ا�ره�ب

وا���0+\ أن أ47اج+ً� A+� د.�+\     . ��: وا�u�0 ود.4ل ا���س 7) د�, ا� أ47اج�ً    ا����ث �,   7 أم� 	4رة ا���:   •
0/# ��l ا��F0/:ات�. ��� .(:ه� أص��[� ن�:ًا مtزرًا ا��) ���ا�	�م 

19��د آ���ت 	4رة ا���:      •    ��XX4م# د��+:اR(/, 7+) اX	E�+ادة ح+4ل     – 7) ا���د ا�-:3ن+)   ، وه�ا ا�:�A م�� 
 . م�Cن# ه�ا ا�:�A 7) ا���د ا�-:3ن) ن��u ����4دة ���0�tت ا�;/k � �م ج:ار

 ..�ل ه�& ا��را	# إن �9ء ا� و	���u ��� دXXت ه�ا ا���د ���26 ��د آ���ت 	4رة ا�7�C:ون �/ •

 

•   �++Aا�++ 4ر�/, ر (++7 O)++	 �++�/7 �++�N، وج++�ت أن 110 و109 �++�د ���3[++�  واKن م++�ذا �++, 	++4ر110 و�109
م4]+4ع ا�(+G   وه+) ��+) 	+4رة ا���4+#     ) 10ا�+ 4رة رA+�   ( ه) 	+4رة �+4نV   109	4رة واح�ة ��د ���3[�    

	+4رة  7+) ح+/, م+ًN� X �4ج+� أي     . x+]C18 رA+�    ه) 	+4رة ا�    110��د ���3[�   واح�ة أ��ً�   م(�9:ة، و	4رة   
 .111ن ��د ��3ت آi م�[�� ، وه��ك 	4ر��108��د ���3[� 

•                                                  
1
 United States of America, [online] from Answers.com, accessed in 2006. 

http://www.answers.com/topic/united-states   
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o  V4رة �4ن	د ���3[� (م, ��109 ( x]C4رة ا�	إ�� ) �]د ���3��م�[�  	4ر 6 ، 	4ر110 ( �����9
 م:ة 3+6ن�ح�  (ا���اءوث�ث# X �(�أ �`ح:ف ) ا�:، ا�:، ا�:، ا��:، ا�:، ا�:( ا���اء�(�أ �`ح:ف 

 ). أ.:ى
  ا������ ��د ا��ت  اس� ا���رة ر	� ا���رة

10 ��� ا�� 109 

 ا�� 123  ه�د 11

 ا�� 111  �س� 12

 ا��� 43 ا���� 13

14 �� ا�� 52 إ��اه

 ا�� 99 ا���� 15

 - 128 ا�!�   16

  - 111  ا#س�اء  17
  - 110  ا�%$�  18

 

o �]��� اد�� .�d�) 9 ،109 ،110 ن�ح� ار�(�ط ه�& ا%

 +,��ا ��د ا�/�0  وا��/�ب - "�رة ��  و��12
 �/7 ���A �]���3 د��،  أي أن[� ��) 	4رة ا���4# م(�9:ة10 ه) 	4رة �4نV ر109 �A	O) �`ن ا� 4رة ا�4ح/�ة ا��( 

7) ���N ه�ا109وم, ا���0:ض أن ا���د  #�Eاد ا��:آ��. 109 ون, ه�� ن�ول �0 /: دXXت ا�:�A  ه4 أح� ا%
�) 	4رة ا���4# م(�9:ة� V4رة �4ن	0\ ان�(�ه) أن  .�7 V4رة �4ن	أت :A 4رة	7) ��ا�#  Vو�4ن �Aًا �3# ر����5 

����� ��4A:  

  
 W-� #�Kد ���3[� ه�& ا����� 7) ��ا�# 	4رة �4نV ا� 4رة ا�4ح/�ة ا��) A 4رة ا���4#، وإذا ��أن� 109آ��	 (�، وه) �
 #�K4رة109ا��� م, ا	( ا���4#  7) V	أ�7, أ (... #�Kا (ه V4رة �4ن	م,  #�K4ن ه�& اC�26)  �A:ح� أن ه�ا ا�X

 �A7:ون ر�C4رة ا�	ت ���  أن�� إذا ��أن� ��\XحTح �ب ا� �4ات، �� و ��0\ نT:ن� إ�� وه). )109ه4 ن0 � ��د آ
���ت Cا�#��:Cا� #�Kن، 27 م, ��ا�# اs/�:�   #��  .13 "وا� �ب"آ
وC� . �A:رت م:�/, 7) ا�-:3ن ا�C:��، م:ة 7) 	4رة �4نV وم:ة 7) 	4رة ا�	:اء"  ا� �/, وا� �ب��د"�(�رة 

 #����م ا���WA4  إ	:اi/a زوالم(G 7) �3# 	4رة ا�	:اء أح� ا%	V ا��) د��\ " وا� �ب"s/�:� iC9 آ
	V ح� أآ`) � �ب 7) �3# ا�	:اء�:�/s آ��# ا (19 ا���د  ا� �ب ��	��Sامإذ ا	��Sم ا�;/k � �م جّ:ار. 2022
�N�.  

�� ا	��Sام ا�:�A ت����ا� �بآ`	�س �) 7) �3# 	4رة �4نV" وا� �ب"�:�/s آ��# ( 13 7) ا���) ا����(  �� و
   .ا� �4ات

  13ا��/�ب !�"��5ام ا���3 
 �A:ام ا��S�	ل ه�ا ا�(�� ا�ول .�� �ه, ه4 ا��4دة إ�، و��i أول م� ��(�در إ�� ا�و�� ا� �/, 7) ح �ب 13	�

O ا�K# ا��Kت ا�C:��# 7) 	4رة �  .110 و111��K�� / ,109ا���4#، و	�
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  :��13:ب ا%ر�Aم 7) 
 V	ال ��/�[�   109  ...أ�7, أE� X...  110   إن ا� ا�9:ى ....�/Tه4 ا�40ز ا�� l111  وذ�  

   ×13     ×13     ×13  
  1443  وذ!& ه# ا!$#ز ا! ���.... إن ا� ا���ى   1430   ...� ��ال �����  1417  ...أ��� أ�� 

  
) ه++ـ1430 -ه++ـ 1417(واذا نT:ن++� �++��l آ�0++:ة زم�/++#    . 1430 = 13 × 110 وأن 1417 = 13 × 109ن�ح++� أن 

  i��-�)1996  4رة      )م2001(ه+ـ  71422[) �7+:ة ��+��, ا��+�م       ) م2009 –م�+، وا���0+\ أن ن+� ا�K+# ا�C:��+# ا��
,/�A:ه1104 و109 �/, ا�  :  

  
�/�� �]�4A Wh-� �4[� إ�� أن�A (7 #)/(-� ر�	ن ��/�ن[� `� :-� #��:Cا� #�K�7 . #)م�E�0:ة ا���� #A�� l��� i]7

؟ ا���ه� أن ��ا�# ا�:ب �/, أ	�م# �, Xدن وا���X4ت ا����ة ا%م:�C/# �7� ��4د إ�� ��م )هـ1430 - هـ 1417(
�, أ	�م# �, X. هـ1417��� ا���X4ت ا����ة 7) ج��دى اK.:ة إذ أ� 1)م�1996;:�, ث�ن) (هـ 1417دن ا�:ب 

�/� و	/�	/ً�:9 lم(:رًا ذ� �]�, 7/� وأن��ر& ح:�ً� ]� ا���X4ت ا����ة وم����   .ح/G أص�ر �/�نً� أ
  

�� ا���X4ت ا����ة 7 i� ،s 1417إن ��م �هiN�� 4 م��0hً� هـ iN�� X ا��ن ح:ب م, i)A ج���# إ	�م/# م� 
وح�� ن�رك أ���د ذ�X l �� ��� م, و0A# مW واWA ا�:آ�ت ا�	�م/# م�� 	-4ط ا��و�# . ه�مً� 7) ا� �ح# ا�	�م/#

7) م��T ا��ول ذات ا���v(/# ا�� ��# �� E� lم�م ا��C أ7:اد أو أحEاب X � ��� إ�� ا�	�م . م1924ا����Nن/# ��م 
�0/# 7) ح�C[� إن�� إ�� أ	V ومSأن[� �(-� ا� Xإ �]aم(�د ,� lح/�د أو�� �R4م/# ا�9:اآ/# ورA أو #/�Pن/# و����(�دئ 

�]�C# ح	/# � /��	ا�: . �ًF]م �4ص�0 م��	ا� �/Cو7) واWA آ[�ا ح/G � �� ا�:آ�ت ا�	�م/# ��4مً� إ�� �
/v4ن ا����#0 07/, i�7 اX.4ان ا�� ��Sم��ه� م l��� l�/�ة �7:اه� � �� ���C9أ x��S�� (	�/ ا����ل ا� :)� :/

 X أن� Xإ #�a�-ا� #�Tا��;�رآ# 7) ا%ن d7:� :�:��� 7) ذ�l ا��;�رآ# 7) ا��V��F ا�(:���ن/#، ن:ى حEب ا��
 (���s ا���:ة(�S:ج �, ن�hق ا����ل ا� /�	) ا� P .( ة:aا��ا l�� ,��ل �ن�hق ا��(و7) ح/, �� �S:ج هXtء 

(����دة ا��C ن:) ا� /�	) ا� X #/�Kد ه4 ا�]Fا إذ ���(: ا�:��vم �F]م� \F]ان� �A #د��]Fآ�ت ا�:ى 7) ا��-��i ا�
lذ� i/)	 (7 �]��Tة م��رك ]� أن��إX أن أ�ً� م, ا�:آ�ت ا�	�م/# �� ��i إ�� . ا�	�م) و�A .�ض هXtء 

�� ��W م-��� ه�� وه��. ه��7��4دة X�7.4ان ا�� ��4ن �� �Eد ان�Fزا�[�  (7 u��C ا�	�م)�7�/# �ك �� �0�، 
��ن\ ا�:آ�ت ا�F[�د�# ا��) .�]\ م��رآ[�  م, �`	/ � 	�#50وحEب ا��:�: �� ��F ]���� ��� أآN: م,  ���/� ،

�� م�ى . 7) ا������Fت ذات ا���v(/# ا�� ��# . �a: �7دح# ����ى ا%رواح وا������Cت إ�� . �رة ا��`�/� ا�;�()�و
�4P 4د-��\ ه�& ا�:آ�ت 7) ا�4ص4ل إ�� أه�ا7[�;7 #�هـ وXدة P:ح ج��� �:ى 7) ا�F[�د 1417وه�� ��iN ا���م . 

�� ح� وصx أص�ب ه�ا  -ا�i، إX أن� �i�0 .4ض م�:آ�� مW ا���و ا%ص/i م(�9:ة ��ل .4][� مW أذن��� �
  .ا�h:ح

  

•                                                  
1
  ن\.ا��EF:ة:   ا����ر 
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�0��ت م�-�ة مW ه�ا ا� #F/ن� �]��7`	�م# �, Xدن ا� �4دي ا����4 ��د إ�� ا����C# . �4ا��4�WAت ه�& ا�C0:ة ��ى أص
 �aة آ4ج4د �;:���ت �-: ا�40ا:/h. #/�ا��:�/# ا� �4د�# ��� ن[��# ا�:ب 7) أ�v7ن ��ن �/�0ج� ه��ك ���0��Sت 9:

Eو CR, و�. 7/�ول ا��h��� ://v:ق ا� ��/# ا�(�/�ة �, ا��4اج[#.  وR/:ه� م, ا���0��Sت ا��:�# ��	�ما�:�#�4
E� \�4C��s م ���ة ا���X4ت ا����ة ا%م:�R #/C/: م, ا� �ع ا�4F0ة �/, ا�h:7/,� �ا��:اق �P م إ���T4ء ا��F�� 

�]/�� �[:� م, ]:ورة ا�F[�د وا	���اد& X	�-�ام أن��ر& ��F[�د ]� ا���Tم ا�(�N) ا���i  أ	�م# �, Xدن��3 ��� 
C���� أن ا���Tم 7) ا� �4د�# م� ه4 اX ن�Tم ���W ص���7 ��G) أن �0-� ا%مi (7 إ. �4\���A ��� ه��ك �Cح ن�Tم ا�

�� 3.: ه4 ا� 4دان ح/G �:�� ح�Cم� �C/� ا�	�م، 7/-/� ه��ك و� ��N: أم4)� `F��� ا����X4ت ا����ة، 7/�� ��
(C�:ا%م �vأم�م ا�� W4م# ا� 4دان/# ا��) ��:اجC�/��-ا� �� s��hا� �4دي ا�� .h�/7 ن ��ن م:ة�v7آ[� إ�� أ:�� :

��� �`ن� C�� X, إه�& ا��F. أ.:ى��A دنX ,� #م�	ى أ�� \-�� #�: #/)��vان ذات ا�����دة ا��C ا�	�م) إ�� ا�(
[) �, �:]� �`ي �[��� �����[� 7) ا�;:ق 7ا�	�م/# م� دام\ ا���X4ت ا����ة ه) ا�-4ة ا����T 7) ا����� 

�/� ا��:�)Sوا� �	أن وج4دا%و l9 Xم/# ح-#  و�	دو�# إ  #-hا��� l�� (7�]�:h/	 ,�[ 4نC� X :)4ن أآC/	 
�]]�7# إ�� ذ�l 7-� آ�ن ��;�رآ# أ	�م# �, Xدن 7) ا�F[�د ]� ا���د ا� 74/�) أث:ًا آ(/:ًا 7) إ. �[��� �����

��� ��م�Cن اXن���ر ا�� C:ي ]� ا�v:ب��A . ه��	 iن� ��� أ9[:آ�� م, وص��4 إ�� أ�v7ن ��ن مW ه�ا 7) ا
�� ا���X4ت ) ا���:�#ا�	�م)  ز�/� ج���# ا�F[�د ا�4Tاه:يأ��, أم�Nل (�دة ا���Fه��, Aأن��ر& م, �ح:�� 

  .ا����ة
  

 7) م�و�# �4ح/� ا%�hAر ا�	�م/# �\ را�# ا�	�م، و�:ى أص�ب هـ ��iN انh�ق م�[� ج���1417إذَا ��7م 
:hح أن ا�:hه�ا ا�,h�94�4رك ووا/�� :�� lإ�� ذ� O�#/�:ث� ����4اص� ا��  . O�:hا� l���ن ا�:ب �2و�A ��أوا ن

�� ا���X4ت ا����ة �آ) ��;iv ن[�آ[� ت ا����ة ا%م:�C/# وإ]��ف ا���X4 أن ��: ��:ح��/, ا%و�� إ4ن�`م�ه� و
  . م�ر�# إ	:اi/a وصXً4 إ��وا��Nن/# م�ر�# ا%ن�T# ا��آ�# ا��4ا�/# �[���0 [�، 

  
  : م� ��)3.: م� وص��� إ�/�أن ن�4د إ�� درا	��� ونC:ر 

• 109 × 13 = 1417 ) O77/� ) 4�1996/1997ا ,���� أم:��Cأ	�م# �, Xدنوه4 ا���م ا��ي أ� . ا�:ب 

• 110 × 13 = 1430) � O742008/2009ا(  

• 111 × 13 = 1443 ) O7:) 4�2021/2022ا	وال اE� i�� اi/aوه4 ا���م ا��

 

•  #�K110ا�/�� Wh-��	 #���X �]�4 مA �4[�، وأن�A (7 #)/(-� ر�	ن ��/�ن[� ا��ي ��4& `� :-� . 

��4[� وا� : "110، ن�ح� أن ا�K# ����13:ب 7)  •A Wh-� أن X�4[� إ�A (7 #)ال ��/�ن[� ا��ي ��4ا ر�E� X
��/Cح �/��/[( 1417م�4رة �/, " ���م . 1430و) �ا��ن أ	�م# �, Xدن ا�:ب  (71419 \�h-� 

�4ب اXم:�C//, ���م/: 	�0ر�/, �[� 7) أA:�-/�، وA م���� م(71422 ��) � ,//C�:4ب ا%م�A \�h-� هـ
�: 7) ا�(��ء ا���:ان)، ��X4��7ت ا����ة ��\ �� X �]ن�/�� #���� �A�ه� C� ،�/7, آ�ا���Fرة ا�����) و

� C:�# وم�Cن ��  .�i إن ا���د ا�0/�را�) 7) ح� ذا�� ���ء. # م[/(# �/, ا%م�ا���Aدًا �4Aً� و4Aا

>�ب ا!#��*ت ا!��19ة وأ�*م( �� �دن �����7 م� 5*م : !12 د� �/ ه.ا إ!- و+, ا!$�+�( ا!�*!�( •
�( هـ، ت�A ,B2@#ب ا?م��<*ن 1430هـ >�- 5*م 1417F*$@<@� ) و�5@- أ�*س ا! I#�� *5@- م *!JK

 وا! 1وان

•  G��-/O و�, ا�F[�د ا�� ��، 1443و71430) ا��4راة وا�نi/F وا�-:3ن ج�ء م�4رًا �/, ا��ي ا�4
�� م, ا����	s ه�� ا���آ/: . إ	:اi/a ا����i ��[��#  ا�[F:ي وه4 ا���م1443ا�(�[� " ا�40ز ا��T/�"و�� ���

C� (7:ر  ا�4�� l9 أن ه�اX ون[��# إ7 �ده�، وم:�/, 	4رة ا�	:اء �, ا�4�� ح4ل إ7 �د ا�/[4د ج�ء 7) 
 أ��) ا��4ج� نiN�� �A– 4 ا��:ح�# ا��Nن/# ) 1443-1430(:3ن، �(�و أن ه�& ا��0:ة ا��4راة وا�نi/F وا�-

i/a:ا	دو�# إ ��� .ا	-�ط ا%ن�T# ا��آ�# و�4ح/� م� ��C, م, ا�(��ان ا�	�م/# وا�-��ء 

• A ام�S�	�� ب� �� أ	�س ا�� EC�:� ��)إن ه�ا ا� ���ا� �ب ��	��Sام ا�:�A ���رج ]�, م�� ، و13ا���د 
13  #Tح�م �A4رة 13ا� 4رة ر	وه)  ، ،��4�# ا� 4ر ا�� �# 	4رة ا�:�� ن�ح� أن ا�:�Fم ,�[ W-�
 43، وه) م4Cن# م, )110 ا�x]C 18 (إ��) 109 �4نV 10 (م, 	4رة) 7) ا�(�� ا� ��OراجW ا��Fول (

 �(�أ أ��� 7) �[� 1430ا���م  (.43) �[� ا�:V/a ا%م:�C) ر�A و�A\ 7 11/9أن أح�اث  م��4م�3#، و
 (�� .) ج4رج �4ش ا�X,–ا�:V/a ا%م:�C) ا�
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•  ��4�# م, ا� 4ر ا�-:3ن/# ا��) �(�أ �`ح:ف )  7) ا�-:3ن ا�C:��13ا� 4رة رiN��) �A 	4رة ا�:�Fم Eم:آ
4�# ا���7ح/#�F)ا��:( � �� م i�;4رة �13:، ا��:، ا���، وه) ا� 4ر ا��) �(�أ �ـ ا��، ا، و�	  l���

4�# ا�ـ �Fم �]�/� � ��� u�h��	13 (ول ا����)، وه�F7) ا� # :م4]

 
  ا������  ��د ا��ت  اس� ا���رة ر	� ا���رة

 ا�� 286 ا�'&�ة 2

 ا�� 200 *ل ���ان 3

 ا��- 206 ا,��اف 7

10 ��� ا�� 109 

 ا�� 123 ه�د 11

 ا�� 111 �س� 12

 ا��� 43 ا���� 13

14 �� ا�� 52 إ��اه

 ا�� 99 ا���� 15

 ا�� 69 ا�.!%'�ت 29

 ا�� 60 ا��وم 30

 ا�� 34 �&��ن 31

 ا�� 30 ا����ة 32

209    1422    
 

4�# ا�ـ إذا ا	��Sم��  •�Fب 7) م� 4�# ا��: (13ا��Fأن ) م �F4ع ن�Fم #�4�Fد ��3ت ا����1422#�3  
 .11 × 19 وه�ا 209 وم4�Fع أر�Aم ا� 4ر ،وه�ا ه4 ا���م ا��ي و�A\ 7/� ا%ح�اث

• O)	 م� �S���� م�و�# ا	��Sام ا���د :ن 13(� �ب وج�ن� م� ���  

o ���!*�!ب ا#@A ,B2ا!�/ ت�19ث �5 ت )�Oا�، 1430 وT 1417*ءت مR9#رة ���  5@- ���*ن
 5*م م� ت*ر�U اJ5ن*وه.ا د� �* !#+, ��+�( ا����ار ا!�9ب ��� ا�*م( �� �دن وأم��<* 

وا!�19\ �5 ت29] ا!#15 �/ ا!�#راة واZنX�Y وا!W�2ن T*ء مR9#رًا . هـ1430هـ >�- 1417
 .����B7@� ���9 و15 �#رة ا��Zاء وه.ا ر��* �[�� إ!- هـ1443 وهـ���1430 

 

o  �A13ا!7#رة ر * .رA� اZدارة ا?م��<�( ا!�/ وA _ ا?>1اث �/ 51ه*وه.ا  43 = 15د �W*ت

  
o  ت*�W ع#�YمYي ا! *م وه#  (1422 = �13#5( ا!ـ م�Y ، )11/9 ا!.ي وb�� _ A أ>1اثا!

  
�/�� أن �  .ا�i�F ا�-:3ن)ف ح �ب ا�i�F، ون�ّ:�C) ن �W/h ا��-�م 7) ا��را	# 

�9: وا�8ُ��9/�ب ا�8ُ:�,	�
   ا�
���ت  و�h�� �/7 آi ح:ف A/�#، و�.ح �ب ا�i�F م ��Sم م�� ا�-�م 7) ا���vت ا� �م/# وم�[� ا��:�/#Cا� #�/A 4نC

  .وا��(�رات ��4Fع A/� ح:و7[�، ا��Fول ا����) �4]A u/� ا�:وف ا��:�/#
  

    ط  ح  ز  و  I  د  ج  ب  ا
1  2  3  4  5  6  7  8  9    
    ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك  ي
10  20  30  40  50  60  70  80  90    
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق
100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  
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�:اd�)� ,/)R م, �`�/x ا�;/k � �م ج:ار 	�ia ن4ن ن��u ���:ج4ع إ�� ر� ��� #�Nا%م #-�م�ح�Tت ��د�# م��
��:C7) ا�-:3ن ا� i�Fب ا�� �.  

  
 i�ّF(� ا�:زاق �7آ: و7/� ا�-:3ن) أم� ا�� Gا�(�ح i)A ,ح م:�Aار& 7) ا�-:3ن 7-� ا:C� s ح #�/A ح:ف iآ �.`�

7:ف ا%�x ا%آC� :N:ارًا �`.� ا�- ،��:Cم 1/�# ا��وح:ف ا� ، �/�، وه�Cا، وا��Fول ا����) �s/�:� u[4 2ا��ي �
  . ا�-:3ن)i�ّFا�:وف ح C� s:اره� 7) ا�-:3ن ا�C:��، وA/�# آi م�[� 7) ا�

  
 ت ب ر > و ي م ن ل ا
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  خ  ج  ح ذ د س ق ف ع ك
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
     ظ غ ط ث ز ض ص ش
21  22  23  24  25  26  27  28      

  
�# م, ا%Nا��(�9:ة م���  :  ا�-:3ن) 7) ا�-:3ن ا�i�ّF��:Cا�ح �ب  	��Sاما 

  
) :3ن) �iC ح:ف ح s ا�F+�ول -� W�F� s ا�i�ّFُ ا�   ( 114) = � � ا� ا�:ح�, ا�:ح/�   (ا�i�F ا�-:3ن) �ـ     �

(�أ �(+ ��# �C+, 	+4رة ا���+i 7/[+�      	4رة ا��C) � X #�4:��، وه4 أ��ً� ��د ا�( ��ت    وه�ا ��د 	4ر ا�-:3ن ا�    
�114 ���/, 7/(-� ا���د (.  

 

  .، وه4 م-�ار �(N[� 7) ا�309x]C) = و�(4Nا 7) آ[0[� ث�G م�a# 	�/, وازدادوا � ��(ا�i�F ا�-:3ن) �ـ  �
  

Fُ7�ّ) ح �ب ا�Fُوا� i�ّx�%ا #�  .i ا�-:3ن) ���مi ا�[�Eة م��م

�/J  
:وف ا���اء  	4رة 7) ا�-:3ن ا�C:�� �(�أ �29ه��ك )V� ،�P ،ا��، ا�:، ا��:، ا���(... �A4ال ، وAء ���دت أ���ا��

:/ 0� (7uه�& ا�40ا�  ، �Aا��0 :�, و :Nأآ u)40ن �-4لا����ص:�, أص�C�:اده�:�� ���  . ا� أ
  

109�[� جّ�" i"� P ه�& ا�:وف أن ا���0# �0\ ان�(�ه) ��� م�حT# جّ�، �]�G أن�� وح/ .110 وX �4ج� ��7# ج�
�, آi م� ����O �����د�,  G" P �" 7) ا�-:3ن ا�7 ،��:C� l9 أن ا���0# 109،110م�]4ن 7) درا	��� 7) ا�(

  . 109 إذ إن[� ��(/: رمEي �, ا�:iC;� �A أه�/# آ(/:ة ��را	���
  

 	4رة  أول م�حT# ه�� ه) ر�A .)28 (، و	4رة ا�-��)26 ( 	4رة ا�;�:اء آ:���/,7) 	4ر�/," P �" وردت
��د ا� �/, وا� �ب ��ءاًًوه4 أ��ً� �) 	4رة ا�7�C:ون (7109[�ا ��د آ���ت ا� 4رة ر�A . 26ا�;�:اء  #�3 s/�: 

  .109 ر�A  	4رة ا���4#, �3#م
  

�/� ا� �م �, ا�4ح)�وه�� �(:ز � �ؤل .  �, رب ا�����/, 	(�ن�� �/# ا� 4ر �A4/0/#، ����� أن[� م, ا�:	4ل 
 4رة ا�;�:اء ���ث 7) ��4م[� �, ا%م� ا� ��-# ا��) ��\ ا�:	i 7.  ا� 4ر�/, ا�C:���/,ح4ل � �/# ه��/,

\C�أن(/�ء �, ا���i-��� G إ�� ث� و� �h:د 7) ا���G ح4ل 7:�4ن وم4	�، ،  و�(�أ �-�# 7:�4ن مW م4	�7`ه
�,  .و���S ا� 4رة ����9رة إ�� ا�;�:اء. ور	i 3.:�, و��A[� مW أ4Aام[� G�� �ً� 7)ا�;�:اء �/V م:آEا�

.  ومW ذ�l ن�F أن ا� 4رة �� � �� �`ي م, ��A ا%م� ا�[��C# أو ر	�[�، �i ج�ءت � �/# ا� 4رة ���;�:اءا� 4رة
 أن -��د�#وأ��ث .�صً# ن�/d�� #F م� A:أ�� م, درا	�ت -��4رت . X �� أن ه��ك 	:ًا 7) � �/# ه�& ا� 4رة

#��  .ا�K# ا��) وردت 7/[�أو /و ا�;�:اء 7) ا� 4رة، ذ�4C� �A lن م���-ً� ��:�/s آ
  

�/� ا� �م، م��4&، ون;`�� 7) �/\ 7:�4ن، ��� 	4رة ا�-�� 7[) ���ث �, �A# م4	� � O)h�� � 0ا%م: ن
�4ن :7 Wم ���A4د�� و��� �S9ً� م, 4Aم 7:�4ن، ث� 7:ار& إ�� م��, و�Aاقح�� و:R4نإ� ح�� أن� ��4A . ,Cم 7:
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�� s/�9ا�َ-. م4	�� �/�[� 	4رة ��/[�� ا� �م�� ا��) �A[� م4	� ��� 7:دًا 7:ار&  ( �A #F/4ن ن��م, 4Aم 7:
م� ���W م, أن أ��ً� X �4ج� . 	� ا�-��2مW ذ�l ن�F أن ا� 4رة ا�C:��# � �\ �. �/ \ ه) م:آE ا�-�#) م�[�

��#أو ا�K# ا�/و�4Cن � �/# ا� 4رة م���-#ًً ��WA4 آ��# ا�-�� 7) ا� 4رة، Cوردت 7/[� ا� (�.  
  

 م:ة واح�ة، وآ��l آ��# ا�-�� �� �:د 7) 	4رة ا�-�� 	4ا م:ة ;�:اء �� �:د 7) 	4رة ا�;�:اء 	4اآ��# ا�
  .واح�ة

  
 ".ا!#��s*ت ا!��1s9ة ا?م��<�s(   " أن ه.ا ه# Xs�T  ، وا!�.هX ه�*12841ه# ت�ت�q آ@�( ا![ �اء �/ �#رة ا![ �اء   

  .�5 ا?م� ا!7*�2( ا!�/ آ.�_ ر�@* �vه@<_ وK*ص( A )RA#م ��5#نون.آ� أن �#رة ا![ �اء ت�19ث 
                 #sه wRs2!رة ا#s� /s� wRs2!آ@�( ا q2ً* أن ت�ت�< Xو388!<� ا!�.ه ،   Xs�T ا.sدن    "ه� �s� 1s�9م �s� bم*sأ�" ،

  . ن.آ� أ�xً* أن �#رة ا!wR2 ت�19ث �[<X م�آ�ي RA �5( م#�- b�@5 ا!J7م
  

ن �4Cن ه�ا م, i/)A ا����د7#؟ ا� 4ر��ن ا�4ح/���ن ا����ن �(�3ن �����0# ا�-:3ن/# هi-�� i أأ�/V ه�ا �4ا7-ً� �F/(ً�؟ 
"� P " �]�ا���X4ت " ه�� ا�;�:اء وا�-��، ث� �:�/s آ��# ا�;�:اء 7) 	4رة ا�;�:اء ه4 ج�i 109ا��) ج�

#/C�:ة ا%م�، هC�� i, أن " Xدنأ	�م# �, م�� �,"، �/��� �:�/s آ��# ا�-�� 7) 	4رة ا�-�� ه4 ج�i "ا���
O7د �4ا:Fم l4ن ذ�C�#7ا��� d  ؟ ��

  
؟ م, ���(W ا��را	# ح�� ن[���[� 	/�ح� "أ	�م# �, Xدن"و�/V " أ	�م# �, م�� �, Xدن"���ذا : �A �(:ز 	tال ه��
iم�Cا� �	أن ا�" :#/C�:ة ا%م�� ا�-�/: وا�	". أ	�م# �, م�� �, Xدن: "�-���� ا%	� ا��Cمi" ا���X4ت ا���

"�C�:" أم �	ا% ��  "!أ	�م# �, Xدن"�-��
  

�ث��  ��/7	O) أن � ,��4ب ان[/�ر ا�(�/�ن وا�K# ا�C:��# ا��) ���ث A Wh-� ا�-4م ,/���Tا� �/��ج�ءت م�4رة 
�� ذ�l و]��� 7:]/���  .1430 = 13×110، و)ا�:ب��ا�# ( 1417 = 13×109، وأن 110 و�109/, �و���ء 

  :���4دة إ�� 	4ر�) ا�;�:اء وا�-�� �،�1430# ا�:ب 7) ا��Sص# ��[�
  

��X4+�ت ا���+�ة   ( هـ1203��د ا%�4ام م, ه4  ه�ا وا���0\ أن، 227��د ��3ت 	4رة ا�;�:اء ه4  � (+�) ا��`	/V ا��0
  . 1430 = 227 + 1203 أي أن .هـ1430إ�� 
  

ة ا�;�:اء، و�:�/s آ��# ا�-�� 7) 	4رة Xح��T ا�����: 7) ا��:ة ا%و�� �/, �:�/s آ��# ا�;�:اء 7) 	4ر
  .ا�-��، ح/G وا7-\ ا%و�� ج�i ا���X4ت ا����ة ا%م:�C/#، �/��� وا7-\ ا��Nن/# ج�i أ	�م# �, م�� �, Xدن

��د ��3ت ا�-�� هi ه��ك ����: 7/�� ����O ���د ا��Kت؟ #�3، 88  x/أن ن� �/-h4ن م�C� ,�88 ن 1203 إ��% 
7/,1430��م و�C, . م:��Cه�ا ا���م .�ص �`:hب �/, ا�:م� ه4 : ، �����)ح s 7:]/��� ( م;�:ك 7[4 ن[��# ا�

ا���0ج`ة أن 7) ��م . 1430 = 88 + 1342، ����� 1342 ا���م إن�؟ 1430 وص��� إ�� 88ا���م ا��ي إذا أ]��0 إ�/� 
  ! #	�م/\ ا��و�# ا� 	-hهـ1342

  
�ة و�`	/V ا���X4ت اأي أن ��د ا%�4ام م, ��� (C�:أم V/aد ��3ت ) 13×110( 1430إ�� ��4) أول ر��ه4 

   .	4رة ا�;�:اء
ه4 ��د ��3ت 	4رة ) 13×110( 31430.: .�/0# م �� إ�� ا�S�7# ا�	�م/# و�Eل و��د ا%�4ام م, 	-4ط 

  . وا�;iC ا����) �u[4 ذ�l.ا�-��

•                                                  
1
 G���ت 7) .��م ه�ا ا�(Cا� ����ة �A Wراج O-�:اR(/, 7) ا���  
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4C� (7 ن� ه�ا����i أن ��ث 7) ��م هC�� i, أن � �� ��ّ��� ا�:�� �/, هـ؟�1430, ص4رة � وهi��� i ه�ا 
��ً� أن� ا�[�ف ا%	�	) م, إ��ن ا�:بن[��# ه�& ا�:ب و�`	/V ا��و�# ا�	�م/#؟� !  

 ،#��Cا��) وردت 7/[� ا� #�K7) ا� 4رة أو ا #��Cا� s/�:�� O���� �A إن � �/# ا� 4رة ���ACا� s/�:� ��;Aن� �Aو #��
#�Xأي د #�Kا �A:� ن إن آ�نKى ا:�� . �A4رة ا�-�� 7) �3# ر	ا�-�� 7)  #��، ووردت آ��# 25وردت آ

   .�224# ر�A 3 7) ا�;�:اء 7) 	4رة ا�;�:اء
�) � 4رة ا�-��#	�م/ا�S #7�ا����م� ��أن� م, 	-4ط Cت ا���Kد ا��، 1430ه4 ��د ا%�4ام ح�� ) 88 ( آ�ن 

 = 25 + ���1342 	-4ط 3.: .�/0#؟ ) ر�A ا�K# ا��) وردت 7/[� آ��# ا�-��( ��مً� ��0A4� 4�25 ��� م�ذا 
1367 O7:ا1948هـ وه4 �4ا	م\ دو�# إ�A �/7أم�م[�، و���(، و #��Eم ا��:ب 9: هEوه i/a #)Cم ا����: ه�ا ا���م 

,/����� ا�� .  
 i��-ة 7) ا���ت 7/[� آ��# ا�;�:اء ا�K# ا��) ورد(��م�  224  و���0A4 ���هـ 4�1203 ��أن� م, �`	/V ا���X4ت ا���
��م)7) ا� 4رة ��� i�[ i	4C/ن ه�ا ا���م 7) ا���ر�k 7. م2006/2007هـ وه4 �4اO7 1427 ، 27ن�� 	�

���م � i��-ا�� (C�:م)؟1948ا%م�	ا� kك م 7) ا���ر�:��	 s�:-ا� i(-� ���� ه�ا ا�� �ؤل��  . ا�ج��# 
  
 �A7/,؟:hب �/, ا�:  �T[: ه�� � �ؤل، وه4 م� د�X# ذ�l؟ وآ/C�� x, أن ���[) ا�

#�Cب:  %�# ح:بإن ا��[���ت ا���:�� ان[�ء ا��وX دا�) ه�� �����/i . ه) . �رة أح� ا�h:7/,، أو ا��0ق �/�[�� 
,/7:hو�4ج[�ت ا� :C7 Wم dA���� (ن�Nا� i�� أن ا�� . #/-hبها��-(�4# ���7[��# ا���:�� ,/7:hرة أح� ا�� . (.  

  
��ت ��Fد�# وه�ا ���) إم� . �رة ا��]Fةا����ت  .ا�	�م/# أو . �رة ا���X4ت ا�����Fاح���ل . �رة ا� ,Cو�

  :ا�	�م/# م, ا���C, ا	�(��د& �f	(�ب ا����/#

  إن ا�-:3ن ا�C:�� م(;: ���tم�/,، •

 وi-�� X أن )9ا�	:اء (
�� أ��اء �`�) �(;�رة �[��E# ا���tم�/, 7) م4اج[# أ��اء ا�	�م، ��7-:3ن �(;: �����: %�(��� م, ا��tم�/, 

 .د�, ا��4ح/�

•  #/��� \ /� :C0ا� ����� C7:ه�، ��7-��ء ��� أ	�م# �, Xدن وأ�(��� X ���) ا�-��ء �إن ا�-��ء 
�� ا�C[4ف وا�F(�ل� i���-وب وإ�-�ء ا�:��� �-7 �]�/�� ,C�� #h/ � . ��� lم, ذ� d/-4ن ا��C� ���:7
�F]ن �����ت ا��) � /: ��Fم, ا� ��Eم V/	`�� �ً�7دن داX ,� #م�	أ i�A. 

  
�:ش ا�����، م���	C# وو7) ا��-��i ن�F أن . �رة ا���X4ت ا����ة ا�:ب R/: م��C# م� دام\  ���م�:��# 

�د ا�0/�را�) ا��ي ��� �ت ا����ة ا�:S �رة ا��X4أح� ا��0 /:ات ا����C# �و������) 27ن �Xا lC0� (��� 50ب ر��� 
#/C�:أم #�Xو#�:C �4[� ا��A ,ده� أو . �ر�[� ج�ن(� م���Aأو ان[/�ر ا .  

  
وه�� ��(u 7[� ا��4ا7-�ت ا���د�# أآN: 	[�4#، ��7د ��3ت 	4رة ا�;�:اء ه4 ��د ا%�4ام م, �`	/V ا���X4ت ا����ة 

:��د ��3ت ) أو ان[/�ره� أو �C(�ه� . �a: آ(/:ة�CC0[�آ��/F# �(ب ح�� ا���م ا���0:ض �S �ر�[� ا� i��-7) م ،
 ��Sب وا��:��ت ا�	�م/# ا�F[�د�# 7) ا���Fم/# إ�� 47ز ا��	ا��و�# ا� lC0� ,4ام م�ا�-�� ه4 ��د ا%

ة إ�� أن ه��E# أم:��C م, أ��T ا��-(�ت 7) O�:P إ��دة �`	/V ا��و�# ا�	�م/#، و م, ا����	s ه�� ا��9ر������) 
 u�0/	 #��E]أذ��ل ا� :F� م, ا��:اق �]����ت ا�وان ��F� وه4 م� � �� إ�/� # ���C ا��:اق��د[��RF(ً� ا�(�ب �
��ت ا�F[�د�# و��C, م�حT# ذ�C7 (7 l:ه���Fا�.  

227 
��3ت ا�;�:اء ��د  

88 
  ��3ت ا�-����د

1203 

 1342 
 

1430 
���X4ت � (�ا��`	/V ا��0
#/C�:ة ا%م� ا���

 	-4ط ا�S�7# ا�	�م/#
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�� أ��ً� 7)]�7/#إحT# وه��ك م�� � �A 4رة ا�;�:اء ه4 :  ا���م ا��4رة	ت �����د  1317��د آ ���/� #��آ

إذا ا�7:]�� أن ا����ثi .  وه4 ��م ن[��# ا�:ب ح X1430���/[:7 sح� ا�:�A .  آ��#1430آ���ت 	4رة ا�-�� 
��� ا���X4ت ا����ة ا%م:�C/# 1317م4ج4د ه�� آ�� A�� (7) ا���ح�Tت ا��) 	-��ه� �7, ا���0:ض أن �-��i ا���م  

:ب ان���ر ا���X4ت ا����ة 7) ا���l ا��0:ة ��\  1899/1900 �4اO7هـ 1317ا���م .  ��� ا�� ��/,1430ا���م 
��أ أ���ء ا�4Cنv:س  )هـ1317 ��ا�#(و7) ا�;[4ر ا��) ��\ ذ�l اXن���ر  .)هـ1316أوا.:  (ا%م:�C/# ا�	(�ن/#

�� إث: ان���ره� 7) ا�:ب � 271317ذا آ�ن . 1/# �`.� م�Cن[� �-4ة �4ص4A �]0ة ����آ)ا���X4ت ا����ة �4�7ن �
��T� هـ ��ا�# �4ج� i]71430	4C/ن ��م .  7) ا�������iN ��ا�# �4ج� ا���X4ت ا����ة نs�� 4 دوره� آ-4ة 

,/��   نs�� 4 دور 4Aة ���T 7) ا�����؟ا�� 
  

��� إن ��د آ���ت 	4ر�) .  �C:اره� 7) ا� 4ر�/,م�حT# 7� �� م, "P �"ح/G ار�(h\ درا	��� ���:وف A
�ً�:Fمً� ه�� iNّا�;�:اء وا�-�� م .\TحX 4رة ا�;�:اء أ��ً�  ه��	���7ح/# 7) Xوف ا:) م+س+ط(أن �C:ار ا�

���� أن ه�ا ��iN ا� �# ا��/�د�#1924:  وه)	�# م/�د�#إذا ا]/x إ�� ��د آ���ت ا� 4رة 27ن ا����� � �Aا�� و  (
 	��:ك  i	iN�/ ان[/�ر ا���X4ت ا����ة؟ 7[��2007 -	4رة ا��-��i ه�ا ا�:�A 7) .  ا��و�# ا����Nن/#�ان[�رت 7/[

�� ه�ا ا� tال�  . أ��ً��� �# ا�-�دم# ا�ج��# 
  

* ) 7z�( تW1yن �$*ت9( ��!@�ن#�T م* �y]، ��2#ل إن ا!7#رت�� ا@�T9\109وy!ه�* ا![ �اء  ا! 1د م#+#ع ا ،
wR2!وا: 

  
* وت�yYه* وت1yأ ت�19ث �#رة ا![ �اء �/ �5#م* wRA �5 ا?م� ا! * •�@{ X $� _>@ص�( ا!�/ أه

 )R2� م#A5#ن��. 

����* ت�19ث �#رة ا!X>]� wR2 م��� RA �5( م#�- b�@5 ا!J7م م#!I1 وb�RA م, ��5#ن وآ�| أن  •
b�1� -@5 ��$ x�7�!ا �Rن � ا

 

•  X�T [اء وا�� ]!آ@�( ا![ �اء �/ �#رة ا qا!#��*ت ا!��19ة ا?م��<�("ت�ت� " 

 ". أ�*م( �� م1�9 �� �دن"ت�ت�q آ@�( ا!wR2 �/ �#رة ا!X�T wR2 ���* وا�]  •

 

، وت#!/ أول ر��F  آ1و!(و15د �W*ت ا![ �اء وا�] 15د ا?5#ام م� ت���v ا!#��*ت ا!��19ة � @�* •
byRم م�*  ).ا! *م ا!�$��ض !�*�( ا!�9ب(هـ  1430إ!- ) هـ1203 (أم��</ م

، وK �KW ,@K@�$( م7@� م� م*م م م� إ!{*ء ا!1و!( اJ�Zم�(ووا�] 15د �W*ت �#رة ا!wR2 15د ا?5#ا •
byRا!�9ب( هـ 1430إ!- ) هـ1342 (م� )�* ).ا! *م ا!�$��ض !�

 

هـ 1367 ووا�] رA� ا�O( ا!�/ وردت ��* آ@�( ا!wR2 15د ا?5#ام م� إ!{*ء ا!~�J( إ!- 5*م  •
  *م ا!.ي ��A 1*م دو!( إ��اX�F وا! ا!.ي � ��y 5*م ا!�<y( 1�5 ا! �ب وا!�7@���) م1948(

���* وا�] رA� ا�O( ا!�/ وردت ��* آ@�( ا![ �اء، 15د ا?5#ام م� ا!����v ا!$ @/ !@#��*ت ا!��19ة  •
  ا!#��*ت ا!��19ة ا?م��<�(@-5*م ن<y( 5هـ 1427، نv7ل ا� أن �<#ن )6200 (1427إ!- 5*م 

 

�1ا�( ت#bT ا!#��*ت ا!��19ة ن9# ا! *!��( �#ص$*  ا! *م ا!.ي �1ووا�] 15د آ@�*ت �#رة ا![ �اء  •
 ، دو!( 5��-

•  wR2!ء 15د آ@�*ت ا*T *���1430 مJ�Z1 �1ا�( 5*!��( ا]�� X� ، 1�1T -؟م���ة 5#A b$ص#� 

 

�/  وه/ ا!�7( ا!1924م ! 1د ا!<@�*ت �/ �#رة ا![ �اء >R@�* 5@- +س+1�5 ا+*�( ت<�ار ا�>�ف ط •
 .J�Zم�(ت��X ان�*ر ا!1و!( ا

•  wR2!رة ا#� /� *@�*A 2007 )�� X�9ت X   ت$<& ا!#��*ت ا!��19ة ا?م��<�(؟2007، �
•                                                  

1
 The Age of Imperialism [online] from Small Planet, accessed in 2006. 

http://www.smplanet.com/imperialism/toc.html  
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  :ا��Fول ا����) ���S ا���ح�Tت ا� ��-#
  

  �#رة ا!wR2  �#رة ا![ �اء  
ت�ت�q ا!<@�( ا!�/ ت��X ا�� ا!7#رة 

)wR2!ا![ �اء أو ا(  
i�ّج  

#/C�:ة ا%م�  ا���X4ت ا���
i�ّج  
�  � �, Xدنأ	�م# �, م

  15د ا�O*ت
��د ا%�4ام م, �`	/V أم:��C إ�� 

  )ن[��# ا�:ب ا���0:]# (1430
��د ا%�4ام م, 	-4ط ا�S�7# إ�� 

  )ن[��# ا�:ب ا���0:]# (1430

رA� ا�O( ا!�/ وردت ��* ا!<@�( 
  ا!�/ ت��X ا�� ا!7#رة

��د ا%�4ام م, �`	/V أم:��C إ�� 
 4C� i]7 1427ن )2006 (1427

C؟ن�C�:أم ��� #)  

��د ا%�4ام م, 	-4ط ا�S�7# إ�� 
 #)Cم1948/هـ1367(ا��(  

  15د آ@�*ت ا!7#رة
ا��ي ��iN ��ا�# �4ج� ا�[F:ي ا���م 

��T�  أم:��C نs�� 4 دوره� آ-4ة 

1430  
)  4هiN�� i ��ا�# �4ج� ا�� ��/, ن

��T�  )ا�����/# آ-4ة 

  م س ت<�ار ط + 15د آ@�*ت ا!7#رة
ا��) ��iN �/�د�# ا� ا� �# 1924

  ان[/�ر ا��و�# ا�	�م/#

2007  
) iN�� iت ��ا�# ه��X4ان[/�ر ا�

  )ا����ة؟
  
  

�� ا��4ا7-�ت ا���د�# ��l  \أ�/ ����اح��A #Pرة ا� ����� و��3ت دا�# ��� إ�[/# م��ر ا�-:3ن  ،��i ود�/i ج�زم 
��:Cه�ا. ا� i�� ن���� � :N7) 7[�أآ iaXن�  د�)	 O  : 7) ��ا�# 	4ر�) ا�;�:اء وا�-�� 4Aل ا�

  

�"K و����ن�  
�� أح� أن ا���X4ت ا����ة ا%م:�C/# و.�ص# � �0S� X �] /aر �]� (7 ��Tا� Eرم iN�� ,ج4رج �4ش ا�� (��ا�

�4ن ه�ا ا�Eم�ن" ح�� أص(u ا�NC/:ون �;([4ن� �0:�4ن، و��40ن� �`ن� ،7) زم��� ه�ا:7 ." k/;ض ا�:�� �Aو
��;��� �/, �A# م4	� و7:�4ن، و�A# ا�;/k أ	�م# �, Xدن و�4ش ا�X,، ص�ح ا���, � �� G� (7 #7:�أ�4 

 ،#7:��4 إذ ور�R أن�� X ن�O0 مW آN/: م�� ج�ء 7) درا	# ا�;/k أ�4 S� �� ت�Tح�م, ا�� :/Nل م,آ�C9م, أ iC9 
x�Cا��[��# آ�� أن،ا�� V0ن ��� X ,/��-أن�� ن�0.  ا��;��� 7) ا� Xإ ,/� # /a:م�� �4ج4د �;��� آ(/: 7) ا��-�ط ا� O
�)آ��  ، وا��) ن:اه�ا�-��/,�:  

�4ن •:7 ���lن� 7) ذ��)	 O�� ا�� ���0/, 7) ا%رض، �-4ل ا�� &:)Fو�  : 

 
�� ا���X4ت ا����ة� i��-7) م�]/���;�4ب ا�� ���0# و�F(:ه� � . 

 

�/� ا� �م �:�: ا�اه� أ�آ�ن م, أه •��� وج��[� أ�a#ف ر	��# م4	� T0/, م, ا���� �،  O�-4ل ا�
lن� 7) ذ��)	: 
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 :�:�/� ��) ا	:اi/a م, �(4د�# 7:�4ن آ) ���4�Cا م, �S� ا� �[� ا]�7# إ�� s# ا��) آ�	ا%رض ا��-�
   :�، �-4ل جi 9`ن�د.�4[

آ) ���4�Cا م,   ا%م:�C/#7) م-��T�� i/� ا�-���ة ا��ي �[�ف إ�� �:�: ا�� ��/, م, ا�[/��#) 17- 16ا�;�:اء (
 ا��) آ�s ا� �[� م, و�:�: ا%را]) ا��-�	# 7) ج�E:ة ا��:ب و7� h/,دو��[�، دة ��اا	���دة أم�Fده� و

 !���T/,ا�-4م ا�

 

• ���� uم��� O/-� iأم ���  :;` م4	� 7) �/\ 7:�4ن ��(�رآ�� 

 
���/�، 7) م-��i ن;4ء ��T/� ا�-���ة ���-/O م���i)A (7 �]� u أن ��-�s ا%م: � iأم ��� �C�:وم(�رآ# أم 

�]/�� !ح:�[� ا�(�ردة i)A أن ��-�s ا%م: 

  
�O �����ح�Tت ا���د�#أم� 7/����� :  

 

(�  :��:ف �4ش ��S # أ	��ء آ�� �
  ا!X�Y ا!W�2ن/  ا���
 36  �4ش

 88  ج4رج �4ش

,�X52  �4ش ا  
,�X104  ج4رج �4ش ا 

  126  ج4رج د��/4 �4ش
  406  ا!��Y#ع

  
� ه�* أن ه.ا X�ّT 406= نJ>� أن م�Y#ع ا!X�Y ا!W�2ن/ !.I ا?��*ء T*$�!5#ن(، وا��(!  

  
  !)م#�-( وه.ا X�ّT 116) = أ�*م( �� م1�9 �� �دن(�/ ا!�X�*2 ��ن ا!X�Y ا!W�2ن/ !ـ 

  
�/� ا� �م، l9 X ���7 7/� أن أح�ًا �i�� X ه�& ا��:�(# � ه�ا 7) زم�ن�إن�� ����`آ/� X ن-�� ه�� �;(/� أح� ��4	� 

#�/Tا�� . ,Cذو� #�Xد:Nأآ X #�-ا� ���;�� #-� ن ه�& ا���حT# ا���د�# وح�ه� �/ \ ا� : وراء P:ح�� ه�اإ. �l م��
�, �A# ا�����O ��;��� ا�-�# E/م� i/�0�� ث��4نم4	�، إن�� د�X# 	4رة ا�-�� ا��) ��:7 Wم م�ا�  �/��  ،

s/�:� أن ���Aو O)	 �Aا�-�� 7) ا� 4رة آ�ن و #�� �i إن ر�A 	4رة ".أ	�م# �, م�� �, Xدن" وه�ا ج�i 388 آ
4�[�� ) 88(و��د ���3[� ) 28(ا�-�� �Fأن 116م ���A �Aا�-:3ن) �ـ 116 و i�Fوه4 ن0 � ا� �	م4 iه4 ج� 

  ./V ه�� م-�م ذآ:ه� ا]�7# إ�� م�ح�Tت أ.:ى ����O ��4اWA آ��# م4	� 7) ا� 4رة �).أ	�م# �, م�� �, Xدن(
  

 3.: ا��Kت ا�N�ث �:�/([� 7) ا���x 111، ا�K# )109،110،111(ن�4د إ�� ا��Kت ا�N�ث 7) 	4رة ا��#�4 
) ج�i أ	�م# �, Xدن (244و) ج�i �4ش (308و) ج�i أم:��C (272، و�P 4:ح�� م, ه�ا ا�:�A 1346ا�C:�� ه4 
�4ن (406 �3# وه�ا م4�Fع 7522 /(-� :7 i(116 + )ج� �	م4 iج�!!(  

  
-� ���KW  )�O111 !# �1أن* م� ا X�T 9| �12رR�!1ا�( ا� I*Yش + أم��<* ( م� �#رة ا!�#�( و15ن* �*ت#� +

  )!!م#�-+ ��5#ن (�2y�7- م� ا�O*ت !1yا�( ا!�9R| م* م12ارX�T I ) أ�*م( �� �دن
  

ا!#��*ت (، و15دن* م� ا�O*ت ��12ار X�T !<*م@(او!# �1أن* م� �1ا�( ا!�9R| ا![��| وأK.ن* ه.I ا!��ة ا?��*ء 
 وم#�- 5��406#ن ( و)388 وأ�*م( �� م1�9 �� �دن 604 وT#رج �#ش ا��� 1284ا!��19ة ا?م��<�( 
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116 ( |9R�!ا )�* وه�* ا! *م ا!�Yي ا!�$��ض )!!!�W )1430 + 2008( وه.ا م�Y#ع 2y�7�3438- إ!- ن
*�( ا!�9ب وا!�7( ا!��Jد�(�!b1ا��� X�*2ا!�/ ت   

  
 x�:;ا� xأ	�م# �, + ج4رج �4ش ا�X, + ا���X4ت ا����ة ا%م:�C/# (ج�i = ����� 3.: 27ن ��د ��3ت ا���

��# !!)2008 + 1430() + م4	�+ 7:�4ن ( + )م�� �, XدنTا� :T��� (أن ا��[��# ا�� ��� lذ� i��� ر��� 
ا��� ,/C	4C/ن م, ن�/s ا�� ���0/, آ�� آ�ن ن�/s م4	� 	�4Cن م;��[# ����A (7 l# م4	� و7:�4ن وأن 

�-s ه�ك 7:�4ن ���/� ا� �م وأ�(��.  

 ط���8�  
 #�� 	4ر�) ا�;�:اء وا�-�� وا���0�7) ه�ا ا�EFء م, ). P �(�-� ا����ن� 7) ا�EFء ا���]) م, درا	��� 

4�# ا� 4ر ا��) �(�أ �ـ طF�� ���	درا W	4ن G4�# ط ء ذ�l أن P � ه) جE.ا�(�Fم #�4�Fأن آ�� . م, ه�& ا��
م4]4ع ا�(G، وا�i�F ا�:a/ /# أح� ا%��اد وه4 ) ا��) ��أن� ���N م�[�(، وه�ا ر�A 	4رة ا��i =9 #�4 ط ّ�ُج

��د ( �4نV 5 ا���4# إ�� �3# 109 وه�ا ر�A 	4رة ا�;�:اء وه4 أ��ً� ��د ا��Kت م, �3# 26= �ـ ط ا�-:3ن)  #�3
� أن ن�0\ ا��T: إ��  ر��� م, ا��0/� ه�.)	4رة ا�7�C:ون (109 وه4 أ��� ��د آ���ت ا� 4رة ر�A )ا� �/, وا� �ب

,/N�0]#م� أورد& أح� ا�(�ح�	4ن ���  . م, أن آi 	4رة �(�أ �ـ ط ���ث 7) ��ا��[� �, �A# م4	� و7:
  

 أي 	4ر�/, ا]�7# إ�� .ا� 4ر ا��) �(�أ �:ف ط ه) أر�W 	4ر وه) �P وا���i ا]�7# إ�� ا�;�:اء وا�-��
   �(�أ �:ف ا�ـ ط آ:ف ا���اءا��Fول ا����) �u[4 ا� 4ر ا%ر��# ا��). ا�;�:اء وا�-��

  
�A:ا� 4رة  ا� �	ا  #  ا��Kت  ا���0
20  bz  �P  135  
  P  227 �  ا![ �اء  26
27  X��!ا  VP  93  
28  wR2!ا  � P  88  

  
 #�4�Fا��  (ا%ر��# 7 uأح:ف ا�40ا� iج�) 114) = &+ م + س + ط Eم:� i]7 ،��:C4ر ا�-:3ن ا�	د �� وه�ا 

#���Cم #�4�Fإ�� أن ه�& م lد��ذ���  ؟ 
 #Tح�م, م �� �7 uار آ4ن ا%م: م:�(� ���40ا�:C� ار:C� 4رة	 i7) ا� 4ر ا%ر��#، ��`.� 7) آ uأح:ف ا�40ا�

 ا�;�:اء وا�-��، ا]�7# م 7) آi م,+ س + & 7) 	4رة �P، و�C:ار ط + أح:ف ��7�[�، أي م4�Fع �C:ار ط 
  :س 7) ا���i آ�� ه4 مu[4 7) ا�;iC ا����)+ إ�� �C:ار ط 

  
�A�!هـ  م  س  ط  ا!$*ت9(  ا�� ا!7#رة  ا  
20  bz  bz  28      250  
    7z  33  93  481�  ا![ �اء  26
27  X��!ا  �z  27  93      
28  wR2!7�  اz  19  101  457    

  
�z + /� �7z �/ ا!��7z + X� �/ ا![ �اء + bz bz �/ (م�Y#ع ت<�ار أ>�ف ا!$#ات� �/ ا!7#ر ا?ر� ( 

wR2!رة ا![ �اء (26 وه.ا �7*وي 1582ه# ) ا#� �Aا!#��*ت ا!��19ة ا?م��<�( (1284) + ر X�T + (28 
)wR2!رة ا#� �Aأ�*م( �� �دن (244) + ر X�T.(lذ� u[4� (ا���� iC;وا� :  
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  هـ  م  س  ط  ا!$*ت9(  ا!7#رة
bz  bz  28      250  

    7z�  33  93  481  ا![ �اء
X��!ا  �z  27  93      

wR2!7�  اz  19  101  457      

�  

  ا!$*ت9(  ا!7#رة
  )ا!#��*ت ا!��19ة ا?م��<�((X�T  ا![ �اء

26  1284  
wR2!ا   X�T)أ�*م( �� �دن(  

28  244    

  1582= ا!X�Y + ا!7#رة م�Y#ع رA�   �  1582= م�Y#ع ت<�ار ا?>�ف 
  

ة ا�;�:اء ه4 ج�i ا���X4ت ا����ة ا%م:�C/#، و�:�/s آ��# ا�-�� 7) ن�آ: أن �:�/s آ��# ا�;�:اء 7) 	4ر
  	4رة ا�-�� ه4 ج�i أ	�م# �, م�� �, Xدن، أt� Xآ� ه�& ا���حT# ا�:م�E# ا���د�# وراء ا� 4ر�/,؟

  
#0Aم, و ��� �� X  ،ت ا� ��-# آ�نه���Tح�ا�� W/ج� (جّ� 07 i)#/C�:ة ا%م�أ	�م# �, ( iجّ� -����� )ا���X4ت ا���
وه�ا اX	���Nء ا%ول �[�& ا�-���ة ��7 ح�C# ه�ا . )أ	�م# �, Xدن(i جّ�-���[� � )أم:��C(i ّ�ج، و)م�� �, Xدن

ذ�l أن ! 	�م# �, م�� �, Xدن �`	�م# �, Xدن 7) ه�& ا���حT# �0-�ت أه�/�[�أاX	���Nء؟ ا�4اWA �4 ا	�(��\ 
��� هs/�:� 4 آ��# ا�;�:اء 7) 	4رة ا�;Aو O)	 وه�ا ج�1284�ّ:اء آ��  s/�:و� ،#/C�:ة ا%م�i ا���X4ت ا���

�\ ا���حT# ر�A 	4رة َ�و�4 َج. i أ	�م# �, م�� �, Xدن وه�ا ج388�ّآ��# ا�-�� 7) 	4رة ا�-�� ه4 
��Cن ه�ا X ) 	�م# �, م�� �, Xدنأ(i جّ�+ ر�A 	4رة ا�-�� ) + ا���X4ت ا����ة ا%م:�i)#/C جّ�+ ا�;�:اء 

و��� آ�ن\ ! �:�/s آ��# ا�-��+ ر�A 	4رة ا�-�� + �:�/s آ��# ا�;�:اء + ���Fوز آ4ن� ر�A 	4رة ا�;�:اء 
(�ل ��C, أن ُ�) ج�i أ	�م# �, م�� �, Xدن (388ا�:�A اX اذا آ�ن ا�NC/:  1582و�, ���) ا�:�A ! م��4م# ا]�7/#

 �A:���244) دنX ,� #م�	أ iج�!(أ i-ا����د7#؟ أ�� i/)A ,م ��  ن �4Cن ذ�l آ
  

م�ذا �, ا%ح:ف ا��) �� �:د 7) . ن�4د ��4�Fع ط، ج���� 7/�� 	(C� O:ار ا%ح:ف ا���7Xح/# 7) ا� 4ر ا%ر��#
��د�ً�( ا���7ح/# ا� 4ر م, �/, ا%ح:ف ا%ر��# #���Cم #�4�Fط م #�4�Fو�/�� أن م O)	 G/ار س) ح:C� �����+ م

  :م VP (7 ا���i، ا��Fول ا����) �u[4 ذ�l + ـ P (7 � ا�;�:اء وا�-��، �C:ار هـه7) 	4رة C� ،�P:ار 
  

�A�!هـ  م  س  ط  ا!$*ت9(  ا�� ا!7#رة  ا  
20  bz  bz    93  481    
  7z        199�  ا![ �اء  26
27  X��!ا  �z      396  266  
28  wR2!7�  اz        316  

  
أ�*م( �� م1�9 �� (T Xّ�) + ��19ة ا?م��<�(ا!#��*ت ا!(X  وه.ا م�Y#ع 1672�ّTوم�Y#ع ت<�ار ه.I ا!�9وف 

  )!�دن
  

 #Tح��� ��Sوف وأ./:ة  ن:م:آP " (7 #�E �"7-� آ�ن\ ا���0# . 7) ا� 4ر ا%ر��#" P �"ه) ����4�F�� Oع ا�
ر 7) ا� P "4 �"ا�4اWA أن �C:ار ا�:وف ا�N�ث# . درا	��� و�[�ا ن�WA4 9`نً� ��C:ار ه�& ا�:وف ا�N�ث# ����ًا

 #�4�Fم iC;� (أن  و2223ه4 " ط"ا%ر��# ا�� ��� ,/)� �A #	ر�� ه�& ا��را ����[�ا ا�:�A أه�/# .�ص# ��/��� 
�7�\ أن أورده� � � أن �4Cن م-�م# ����E م, ا�(G وا��را	# l��� ��:Cأ.:ى م, ا�-:3ن ا� W[ف . ��4ا:��

  :أ	�م# �, Xدن ��%	��ء ا����/#
 

  ا!W�2ن/X ّ�ا!X  Yُّ�ا!Yُ  ا���
 X ,�1  137 34دن

•                                                  
1
  #v��� ا���� ا�W[4� X l��� ،(�:v ا%�x 7) ��ا��� آ�� �-4ل 4Aا�� ا�� #�a���# �, Xدن آ�	� a�� ا�4اWA أن اX	� � ��Sم م, i)A أ���ء 

�#ا��:�/# �7	� aا��� �]C��# 7�ن# �, Xدن و�/X \�� Vدن" ��ن;�ءات �, Xدن9:آ#" ا�;:آ# ا��) ��aآ�� � �� ���ت ا��� .  
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  62  244  أ	�م# �, Xدن
  127  395  أ�4 �(� ا� أ	�م# �, Xدن
 116 388  أ	�م# �, م�� �, Xدن

  181  539  أ�4 �(� ا� أ	�م# �, م�� �, Xدن
  520  1703  ا!��Y#ع

  
  !2223=  520 + 1703= 	��ء أ	�م# �, Xدن ا�i�ّF ا�-:3ن) %+ i�ّFُ ا�م4�Fع 

   �� ا��1��ت���3ة
����9(/[# ���l ا������ة 7) م:آE ن4ن ���را	�ت ا�-:3ن/+#         ن�ا ��إذ ����+� ا�:	+� ا���N+�ن) 7+) �+�      .  7) ه�ا ا�(4A Gا

���ت Cوف وا�:��# مiN   . ا�C7" �	4ا      " �� م�+Cه s+�C� �+]واح+�ة إذ إن #��S+�ف 7+)   ��+�: ا� وه�+�  ". ��4	+� "��� آ
���# أه�[� آ��#   آ/�A م� (�ت ( :)��� iن+4ن ���(+:         ه E+ة ا�����+�ة ح��/+ً� 7+) م:آ�+�O ��� ��+�ه�؟ ا�-�� آ��# م��0�# أم �
��ة .�ص+#   آ��# م��0�# إX 7) ح��# م� اX	�0[�م/#        " م�"�A �]� ���(+:  )م��+l؟، م+���C؟  ( و]+�/: مi+N   "ل"إذا �(�[+�   . 7

" م�ل ه�ا"ه�Cا ) ا�-:3ن ا�C:�� ح/G ر	�\ 7. 7) ا�-:3ن ا�C:��" م� �[�ا" وا� : 7) ذ�l ه4 ر	� آ��#      .آ��# واح�ة 
�� أن �  . آ��# واح�ة 7) ح��# م� اX	�0[�م/#)م��l، م���C(�7ل 

  
    lذ� ��� O/� ��� أ��ً� و4A O7ا�� ا��� 7) م:آE ن4ن آ��# واح�ة رR+� أن[+� م4Cن+# م+,     "م�ذا"إذ إن آ��#   . وه�� ��� ��

�+�ة      ! آ���/,ور	�\ 7) ا�-:3ن ا�C:��     " م, ذا "ذا وأ9(� 9)ء �[� ه)       + م��A �+]� #/0[�م�+	Xإذًا أن م+� ا u[م, ا�4ا
  . ون, ن�O0 7) ذ�l.�ص#

  
O ��� ���ه� دا�aً� �:	�\      �4 آ�ن\ م� اX	�0[�م/# �    �و�4 آ�ن+\ X  " م��[�ا: "7) ا���x ا�;:�x آ�� ��) " م� �[�ا "
O دا��a �:	�\ أ��ً�     �O        ". �[�ا م�"��� Xأح/�نً� و O�+O   . أح/�نً� أ.:ىإذن 4��7ا]u أن[� ��و���:7# ا�-�ر ا�+�ي �

��# ا����/# �[� ن-4ل      C��� #/0[�م�	Xم وه) ح:ف     : �� م� ا�ا� Wم \-O م+W آ��+#     . إن[� أ��و�+4  . آ�م�+# " �[+�ا "�/��� �� �
��+�ت          Cق ا��+-\ ��� ن:ى م, م/4ل 7) ا�:	� ا����Nن) إ�+� ا��% �]A�Xح+� ذ�+l 7+)     ،إذا اح���+\ ذ�+l  آ�ن ��C, ا�

O ��� ���ه� إذا ج�ء م� ���ه� ح+:ف أو اث�+/, أو ث�ث+#       .  ا���اء "��"��� أن م� اX	�0[�م/# �� 4أم+� إذا آ�ن+\   . �7ل ه�ا 
    �]� O�� X �]27ن :Nأح:ف 7`آ .iNت م�����+� آ��+#   )  م�ه+�ا، م�ه+�&، م+�ه)، م�ه/+�    م��l، م���C، م+�ذا، : (7(�����) 27ن آ
  .واح�ة 7) ح��# م� اX	�0[�م/#

  
-O م, ذ�l ر�A/+ً� و%ن         و%��� O�:hاء ه4 ا�:-�	X0[�م/# وردت 3  ن ا�+	X+4رة ا�+;�:اء    �23+#  م+� ا	م+,     �+]�)� �+Aو

  #��م�+� A+� �0+�) إ�+� .+�ف 7+) �+�د          ". �Aل 7:�4ن وم+�رب ا��+���/,     : "ا��4Cن# م, ح:��4A (7 ,/7 �����     " رب"آ
 أرآ+�ن ا�(+G 27ن�+� ن�+:ض 7+) م+� ��+) ��+d         م, نوه�ا،  ا]�7# إ�� �:�/s آ��# ا�;�:اء 7) ا� 4رة    آ���ت ا� 4رة 

��� ن��h, إ�� م� ذه(�� إ�/��F� (ا�� #/aا:-�	Xت ا�Tح�ا�� .  
  

  �#رة ا![ �اء: أو�
            �A:ا� ����:�/+s آ��+#    (1284ا]�7# إ�� ا���ح�Tت ا��) أوردن�ه� 7) .�4ص 	4رة ا�;�:اء وا��) ا����ت إم� 

  :ن4رد أ��ً� ا���ح�Tت ا����/#) 1317(�ت 	4رة ا�;�:اء أو ��د آ��) ا�;�:اء 7) 	4رة ا�;�:اء
 :/Nم� � �� آ ،�]� : P � ا�;�:اء���4Aأ��) ا� 4رة ���0

•  i++ج�)� ++P (109 +  i++ج�)ا�++;�:اء 7++) ا�++ 4رة   + 603) ا�++;�:اء #++��وه++�ا  (s++/�:�1284 = 1996 آ
�C�:أم ��� ).إ��ن ا�:ب 

 )زوال ا	:اi/a ا���WA4 (2022) = ا�;�:اء 26 � P( ���(u )26(27ذا أ]��0 ر�A ا� 4رة  •

•   u)��� ت��Kد ا���+�   ) P227 � ا�+;�:اء  (أم� إذا أ]��0 � i�+ا�i+�F  +  وه+�ا م�F+4ع ا�i+�F    2223ن
O�� 7) ا�- � ا� #Tح�7) 3.: م u[4دن آ�� ه4 مX ,� #م�	ء أ��	ا�-:ان) %. 

��+# 7+)         و�4 ج���� ج�i ا�;�:اء ا]�7# إ�� ر�A ا�K# ا��) وردت 7/[�             •Cا� s+/�:� �+ا�+;�:اء ا]+�7# إ� #��آ
309 ���++�د 19وه++�ا ن[��++# ا�++�ورة ا�++ـ     (2111) = 1284 + 224 + 603(ا�++ 4رة  –  u/++[4� أن W++Aا�4ا 

             �A:+ن+4رد ا� �+��C# .�ص+# و�	ر��� ن0:د �� درا i/�0�� ج��ا���A# �/, ه�ا ا��4]4ع وم4]4ع ا��را	# �
���تح#-�:ل ��# ا�-���ة ا��XاX	��R%:اض Cا� ��� ( 
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  :)bz، ا![ �اء، ا!��X، ا!wR2 (م�Y#5( ط: ث*ن�*

      #�4�Fا�� &�]� O���� O�� ا��) أوردن�ه� 7) ا�(�� ا� l�4�# م, ا���ح�Tت إ]�7# إ�� ��Fم (� م, ا� 4ر ن4رد 7/�� �
 �A:7/[� ا� i.4رة ا�;�:اءو��	ا�;�:اء 7)  #�� :�:�/s آ

 #�� .، �/��� 7) 	4رة ا���i وردت آ��# ا���i م:�/, 7�P) ا���7ح/# 	4رة" �P"وردت آ

��+# ا��+) ��i+N ا	+� ا�+ 4رة 7+) ا�+ 4رة          + ا%ر��+#   ا�i�F ا�-:ان) %	��ء ا� 4ر      •Cا� s+/�:�)   4رة +� #) +����
ا�i+�ّF  + 7+) 	+4رة s/�:�)�P (    �+P آ��# ) + �P(ا�i�F ا�-:3ن) �ـ   : ����� 3.: ) ا���i ا��:�/s ا%ول 7-�   

ا��:�/+s  ) + ا���+i (ا�i+�ّFُ ا�-:3ن+) �+ـ    + �:�/+s آ��+# ا�+;�:اء 7+) 	+4رة ا�+;�:اء            ) + ا�+;�:اء (ا�-:3ن) �+ـ    
   i++++4رة ا���	7++)  i++ا��� #++��C� ـ  + ا%ول++� (++ا�-:3ن i++�ّFا�)��++-++4رة   ) + ا�	ا�-++�� 7++)  #++���:�/++s آ

 !2022= ا�-�� 

��+# �:�/+s    و�+/V ا��(:ن� آ���+) ا���+i      أ.�ن� 7)   أم� إذا    •C4   ا%و�+� 7-+�      ا�+�Fا�� u)�+� وه+4 أ�+�ً�   2223ع 
�+, Xدن  ه+4 م�F+4ع ج�+i أ	+��ء أ	+�م#        أ��ً�  ه�ا ا�:�A    و  7) ا� 4ر ا%ر��#   )م + س + ط(م4�Fع �C:ار   

�ً-��	 �� .آ�� و]

��++�ت ا��++) ��i++N ا	++� ا�++ 4رة        •Cا� s++/�:� 4ع++�Fم)   i++ا��� (++��� وه++�ا ا�++:�A �++:�(�   2071) = ��++� 7/[++� آ
 ).309د  ����19ا��ورة (����4]4ع ا��;�ر إ�/� 3ن0ً� 

  
��د آ���ت 	4رة ا�;�:اء أو �:�/s آ��# ا�;�:اء 7) 	4رة ا�+;�:اء     ���إن ه�ا ا���د م, ا���ح�Tت ا��) ا����ت 

         G�� ا�-���ة ا��-�:ح# 7) ه�ا ا�(���� ن��h, إ��    ا�� 4ب ���ء �F�       #+Aد :+Nت أآ�+��Cا� �+�أن ا�-���ة ا��-�:ح# 7+) 
    �Sأن ا� �ً������ت �� �+��د7[� درا	+�ت م:آ+E    م, ��l ا������ة ح��/ً�، Cد � /� م, ا��� (7 :��� ,/���ف �/, ا�-�

     �]/��ا����د ا�-���ة ا��-�:ح+# 7+)   درا	# م, ه�� ن�F ]:ورة . ن4ن أو أي م, ا��را	�ت ا��) آ�ن ��� 7:ص# اPX�ع 
G  . 7) ا�(4ث ا�� �-(�/# م, i)A ا��[��/,ه�ا ا�(

�  خ�ت
وه+�ا دأب آ+i ج��+�    . ��� ه�& 	/�A) ردودًا م�(���# �/, م��t �[+�ا ا��+ �l وم�+�رض    l9 X أن م� P:ح��& .�ل درا	      

  . .�4صً� ��� ��-�/# ا��h:وح# م, م �س م(�9: �4اWA ا%م# ا�	�م/# ا�/4م م, ج[� و� �	/�[� م, ج[# أ.:ى
  

�X+�ت ا���+�ة ا%م:�C/+#    ا�+:ب �+/, ا�4  أن ن�+��a  7) ه�& ا��را	+#  ا��h:وح# ا���ح�Tت  م� ��C, ��4ر& م, .�ل      
إ��دة ص+/�R# ا�4اW+A   أث: آ �]� (7 :/)	4C/ن ر��� م, ج[# وا���T/��ت ا�F[�د�# �-/�دة أ	�م# �, Xدن م, ج[# أ.:ى           

��ت [�ف ا���;4د   ا� وأن   ا��و�)��Fا� l�A+� �+�ت وl/+9    ر��+�  ��A2م# دو�# إ	�م/# م���ة و����/# ا�	+�م م+, ج��+�      ��
O-  .  	/4Cن م-�م# Xح��ام ا���ام �/, ا���رة ا�	�م/# م, ج[# وا�v:ب م, ج[# أ.:ىوأن ذ�l ر���. ا��

  
�+�   . إن�) إذ أرج4 أن �4Cن ه�& ا��را	# ا���4ا]�# �A أ	u/[4� (7 \�] أه�/# أ��ث ا���د ا�-:3ن)      � �+�E� �]�/7`ه�

            ��� O�hوم ��:Cإ�4ه/# م��ر ا�-:3ن ا� ��� �/7 l/C;ا�� s��� �ً��)7# ��+�     آ4ن[� إث�+[�� l+ذ� �+�� ��E� ،رة ا��Aو
�� 7) ا��9رة  F�� م([:-م�:7) ج��� iC;�- #/م�	م# ا�f� #/4ن ذات أه�C� �A (ا�� Oa�- ح�م�# م�[+�  إ�� ��d ا�

s�:-ا��(;:ات 7) ا� l�� O-  .7) أح/�ن ��d ا��(;:ات، ن `ل ا� أن ��
  

��ج إ�� م��E م, ا�F[� وذ�l �+ ((/, رa/+ //,   7) ا���Sم X �� م, ا��9رة إ�� أن ا�(4ث ا���د� � ��:C7) ا�-:3ن ا� #
. x;+�C ��+� 7+) ه+�ا ا��F+�ل     أو�[�� أن ه+�ا ا�(+�ب م+, ا��را	+�ت م+� زال 7+) أو�+� و����+��) 7+2ن ه�+�ك ا�NC/+: م�+� �+� �ُ                    

           E/�� V	ت �(/, أ�	ج# إ�� درا��l اما��را	�ت ا���F:ة ���ه���م وث�ن/[�� أن�� م� ز��� �� , (�� X�   +]آ4ن �+�� ��+�و 
�ً0�Cم� �ًN4�4ج/� ا���74:ةو. ح���C��� u/-/O ه�ا 4C� Xن إ�C�� Xثx ا�F[4د و��x/�4 ص�.  

  
  

  .إن أص(\ 7(i�0 ا� و�74/-�، وإن أ.h`ت �7, ن0 )
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 ����(� ا�ا%م/,�() ا�وا���ة وا� �م  ,� ���� ��3 وص(�  م�    أنو3.: د�4ان� ، أج��/, و
  

   
  


