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 المقدمة 
قبللأن ننحدثللن نلللننفيمللر نبلل نلعللرنلبللاننفيمعللرنفيرولللاح ن ن  لل ن

بللحثننحمللللين ننلل حللان وً ن ننحدمللرينلللل نللعلللوينفيمللر نبلل نفيو،لللا  نفيبرن لل ن ن
 نن(1)نر نبل نبلبانفي ر لرلنفيمرب ل فيلعانرنفيكالس ك  نقلنندثلن،كنك، لرًفنللننفيمل

ودحاويكن خبارنفيمر نسوفءنكاحوفنب نللايكنثضلر  ن ونقبا لأنلدحةلل نللننلكلانن
فيمللللر ن)ليلللل ن،خللللرن نوقللللننفسللللدخنلوفنلعللللرلث ننيلدمب للللرنلللللننفيمللللر ن نو للللين

و(ن( نفألللللرف)نوقللللنينيحللللانفيكدللللا نفيلثللللن، نننرفسللللاكنوفب لللل نن 
فدلةكنلمظلعانللل ن نندمر لينفيملر ن لينفيل  ننيلدلرق نب ننفيمر نوفأللرف ن ن

ولللكللل نقدبلللاننلابلللوفنبللل نفيللللللكنفيثضلللر  ن نل،لللأنلللكللل نسلللب نولللكللل نلمللل نن
.ن للانفألللرف ن نبعلين لا ءنفيل  نن م بلوننبل نن(2)وغ ر ينللننفيللايلكنفألخلرىن

 نوك، للرًفن(ن3)قبا للأنبنو لل ن ن دحةلللوننلللننلكللاننليلل ن،خللرنبث،للًانلللننفيلللاءنفيرمللاين
 سللدةرنبمضللعينللللل نون نلللرينث للالنف سللدةرفرنولابللوفنبللل نلحللار ن،ابدلل نلللحعين

 نوفلدر وفنبسكاننفيثضرنثدىندخوينفيلنننوبمضعينفآلخرننفخأنفيلنننحلسعان
 عللللبثوفن للللرءًفنلللللننحسلللل  نفيل دلللللكنفيمربلللل ننفخللللأنفيللايللللكنفيمرب لللل نوبخاعلللل ن

ننفي حوب  نلحعان.
ال لللللانك ن لللللرف نكلللللل ننو ولللللكنلللللرورنفيوقللللكن عللللبثكنكلللللل نلللللر ن

فيةلللرننفي،ايللل نقبلللأنللللننوبخاعللل نبنف للل ن ن مبلللرفننللللننفيملللر نبللعولعلللانفيثلللاي ن
 نلحللنلانفحدبللركنفيد للارلنفيمرب لل نبلل نفيمللايينفيةللن ينو للا نفيد للارنفيمللر نفيللل النن

                                                 
ن 35 نصنن2007لبننفهللن بونفيغ  ن:نبالننفيمر نب نفيدار خنفيةن ين نعحماءن نن-1
2

كرسلللد اننروبلللانن:نللايلللكنفيلردلملللاكنللللننفيةلللرننفألوأنقبلللأنفيلللل الننوثدلللىنفيةلللرننفي،ايللل نن- 
فيل النين نب نكدا نفي لننبل نبلالننللكل نسلب ن ندر لل نبلنرنفيلن ننلرونكل ن نلرف مل ن

ن185 نصنن1999 وسينلثلننلبننفهللن ن
3

ن32 نصنن1988 برف  أنسل لانن بورن:نفيبنونوفيبان  ن نب روكن نن- 
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 نث لل نفدسللمكنلللنفركنن(4)ووعللوً نليلل نفيمعللرنفيرولللاح نفألسللوف نفيخار  لل ن ن
فكدللللللكنفيعللللورلنفيدار خ لللل نلللللنن نونفيلثللللن، ننوفيكدللللا نفيكالسلللل ك  ننفيلللللارخ نن

بللبانفي ر للرلنفيمرب لل ن نبث لل ن عللبينكللأنلللنن ملل  ننفخللأنسللكاننبللبانمللر نفي
ننفخدلللكن في ر لرلنفيمرب ل ن نسلوفءننفخلأننوأنوللايلكن وننفخلأنقبا لأن نللر نوفت

ن.ن(5)ويكنن بةوفن ل مًانلر ن نسبأنلم بدعينولاندعين
فيللل كورلن   ون يكن لكححلان ننحرلل ننليللىن ننكللل بلون

خلللالأنفيمعلللر ننفيبرللللل نوفيروللللاح ن ن نلعلللرنبلللوفيحةلللو نبللل ن ورف نفيبلللرنين
وفسلدةرنبل نلعلرندمح نفي حسنفيمرب ن نودب رنليىن يكنفيةانينلننبالننفيمر ن

دللللكنفألرلنفيدللل نندمحللل نننسلللوفءنكلللاننللللننفيبلللنون ينفيثضلللرن نوكللللل 
فكنبلل نفيبللر ن نوفيلثلل رنوفيللدللنلنلللننبان لل نفيبللاينليللىنفيلللرن ملل  نب عللانفيمللر ن
ن.فيعحنينب نفي حو ن

للللل نفيملللر نبللل نلعلللرنلبلللاننللللننخلللالأن للل  نفينرفسللل نوسلللوينحدملللرين
فيمعرنفيرولاح نبنف  نلنن  رفدعينلي نلعرنولحار نفسلدةرفر ينب علانووعلوً ن

نلي نفيثرينوفيوظا ينفيد نلللوفنبعان.ن
 مصرالهجرات العربية إلي أواًل : 

يلو لل ندلللونفألخللرىنليلل نوفنينفيح للأن نلبللرنكاحللكنبللالننفيمللر ندةلل ينبا
فيبلللا نفيبثلللرنفألثللللرنوللللننرر للل نبلللبان ر لللرلنسللل حاءن نفيدللل نكاحلللكنلحللل نفيةلللنين

ث للل نبلللعنكنلعلللرن  لللرفكنيلةبا لللأنفيسلللال  نللللننفيبلللرق نيلع لللرفكنفيسلللال  ن ن
فيلرلوح للل نفيةن لللل ن نب للل كرن ننبلللر نفيلللنيدانكاحلللكن وأنفيلحلللار نفيدللل ننفيمعلللور

                                                 
4

فيثسلللننبلللنن ثللللننفيعللللنفح ن:نعلللل ن ر لللرلنفيملللر ن ندثة للل نلثللللننبلللننللللل نفألكلللو ن نن- 
ن84 نصنن1990عحماءن ن

5
- Green, A.H. and Weiss, B.G. : A Survey of Arab History , Egypt American 

Uni. , Cairo , 1985 , p. 41 
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وفسلللدلركن للل  نن ن(6)فيسلللال  نبللل نلعلللننفألسلللرلنفيداسلللم نفسلللدةركنب علللانفيع لللرفكن
 نوكلانن بلعر انللانورننبل نن(7)فيع رفكنروفأنلعرنفألسرفكنفيلعر  نفيةن لل ن

 لحثدلل نكل فنفيلللكنون ننTohotmos IIIدثلدلسنفي،ايل نفيلللكنفيلعلرينسل الكن
في ين  كرن حان ثضرنلان ةر نلنندسلم نن يلينبلخصننAminhotob IIنفي،اح 

ن.ن(8)الننب نلالانفيداسكنبةرنلنن   نفيب
 نليلل نلعللرن لللانبلل نفيمعللرنفيبرلللل ن نبةللننفسللدلركنفيع للرفكنفيمرب لل ن

دلللرنلبللرنفيثللنوننفيبللرق  نيدللنخأنلعللرنودةلل ين نسللوفءنكاحللكنبرن لل ن ين لال لل ن
حانفيلعلللانرنفيكالسللل ك  نوفيو،لللا  نفيبرن للل نللللننحللللا  نلن لللنلندب علللان نوقلللننثلللن،

لنفيمرب للل نفسلللدةروفنبلعلللرنولارسلللوفنفيثلللرينيلملللر نفيللل  ننقلللنلوفنللللننبلللبانفي ر لللرن
 نب  كرن ننفيمر نظعروفنب نوفيوظا ينفيد نفلدانوفنلل عانب نبالن ينفألعل  ن

نPtolemaiaفثدللاً نبم لننفيبروي لا لاننPtolemy IIنلوك نفيللكنبرلل وسنفي،اح 
ن نث  نكاحوفنب نعثب ن غحالعينفيمرب  نفيد نفبدعروفنبعلا .ي.(نن271-270)

فيمللر نفيللل  نن لللا ءن نفيبرن للل نلللنن دثلللن،حانفيو،للاكلللان نن(9)نكنب علللوفبعاوفبللدعرن
ثربلل نرللل نفألغحللاينبفبللدغلوفنون ننخلللوفنلعللرنوفسللدةروفنبعللانبلل نفيمعللرنفيبرلللل ن

                                                 
يلمربلللل نفي الم لللل ن نيرللللل نلبللللننفيو للللا ن ث للللىن:نفيمللللر نبلللل نفيمعللللورنفيةن للللل ن ننفرنفن-6

نن87-40 نصنصنن1988فإلسكحنر  ن ن
"نفيمالقلللاكنفيلعللر  نفيمرب للل نبلل نفيمعلللورنفيةن للل ن نبثللل نلثلللننلبللننفيةلللانرنلثلللنن:نن-ن7

 للللانىنفألوأنن10-5لةلللنينبللل نفيحلللنولنفيمايل للل نفألويلللىنينرفسلللاكنفي ر لللرلنفيمرب للل نللللنن
 نفآلنف ن ن المللل نين نقسلللينفيدلللار خن نكل لللن1977 بر لللأنن28-23هنوفيلوفبللل نن1397

ن21-20صنصن نن1979فير الن نلربم ن الم نفير الن ن
8

ن21فيلر كنحلسان نصنن- 
9
 - Athenaeus : The Deipnosophistis , With an English Tanslation by Charles 

Burton , Loeb Classical Liberary , London , 1927 , V , 200 – 201 ; 

Rostovtzeff , M. : A Large Estate in Egypt in the third Century B.C. , 

USA , 1922 , p. 114 
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 ثدلظللوننكللاحوفنث لل نح للننك، للرًفنلللحعين ثللللونن سلللاءن وحاح لل نويكللحعينن وفيلللالر
نبدللل كرنلثلللنف ان ننن لدر لللوسنفيمربللل نبكح لللدعينفيمرب للل ن ن

) ل نكلوينفيثلللاينننكلانن سلد  رن غحلاينوللالرنبلل نقر ل نب النيل لا
ثربلل نبلل نفيمللر ن  ضللًاننللللأونن ن(10)(ن نلثابظلل نفيل للوين ونكللوينفيخرفبلل نفيثاي لل 

سلللوفءنكلللاحوفنلسلللد  ر نن ونللللايك ننيلللبملنفألرفضللل نفيررفل للل نعلللغ رلنفيررفلللل ن
فيد لللارلنفنكللل يكنبللل نفبلللدغلونون نن(11)ن نبللل نك، لللرنللللننفألقلللاي ينفيلعلللر  نفيلسلللاث 

 نليل ن(ن12)نفيسلكنفيمرب  نفيد نكاحوفن  دوفنبعانلي نفألسوف نفيلعر  نوبخاع نب 
ن. اح نبملنفيثرينفألخرىن

ولكن وفخلرنفيمعلرنفيبرللل نوبنف ل نفيمعلرنفيروللاح ن نرفنكنفيع لرفكن
ف للل نفينفيمرب لل نليلل نلعللرنوكاحللكنفيسللل نفيغايبلل نلل عللان لل نفيع للرفكنفي لال لل ن

 ثللن،حانبمللنفيكدللا نفيلثلن، نن نلللنن نونوفيدل نكاحلكندلل د نللنن  للأنف سلدةرفرن
لبللرنأنلسلللللننرر لل نفيد نن  للرفكنفيةبا للأنفيمرب لل نليلل نفيللبالننفيل للاورلنكاحللكن

فيثللنوننبم للنًفنلللنن للل ننفيثكوللل ن نبكاحللكنفيةبا للأنفيمرب لل ندضللر نخ العللانبلل ن
فيبان  ن ونلحننفيثضرن نبلذ فننوفيلغحينب فيلوفضكنفيد ند ننب عانفيمب نوفيلاءن

و نكنيلثضرنثكول نقو  نفثدرلدعان نوفت نو نكنب عينضلمين ونللنينفكدلرف ن
 نل،للللللانثللللن نلحللللنلانحبللللبكنفيثللللر نبلللل ننفيسللللل وق  نندسللللللكنلبللللرن رفضلللل عان

 نبدةلنلكنفيةبا لأن نوبخاع نلبلاننفيثلرو نفيسلور  نفيرفبمل نوفيخالسل نوفيبرايل ن
فيبللللاأن نورفنكنللللنندوسلللمعاندلدلللكنلللكللل ننفيمرب للل نورثللللكنللللننفي حلللو نليللل 

                                                 
10

- P. Edgar : Selected Papyri from the Archives of Zenon , ed by C.C.Edgar , 

Annales du Service des Antiquites de L Egypte , XVIII- XXIV , Le 

Caire 1918 – 1924 , No. 53  
11

- ; Rostovtzeff , M. : A Large Estate , pp. 8 , 56 
12

- P. Mich  – Zenon : Zenon Papyri in the University of Michigan Collection 

( Uni. Of Mich. Studies , Humanistic series , Vol. XXIV , Ann Arbor , 

1931 , No. 67 , LL. 4-5 
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يلةبا لللأنفيمرب للل نيلحلللرو نبكلللأنلللللان بسلللينفيل لللاأنفيسلللل وق  ننودةللللصنسللللراحعان ن
ثر  نلي ن رفض نفيمرف نوكوحكنللارفكنلننقبا أنلدثايلل ن نكل يكن نىنضلمين

ليلل ندوسللكنفيةبا للأنفيمرب للل ن نبلل نفيةللرننفألوأنقبللأنفيللل النن نفيثكوللل نفيبرلل لل ن
سلل حاءنوبلل نفيلحللار نفيبللرق  نلللننلعللرنفيوفقملل نلللل نبللبان ر للرلن نودوغلعللانبلل

بنف لل نلللننبللر ننيدللانفيح للأنبلللاً نوثدللىنل حللاءن نفيضلللاينفيبللرق  نيحعللرنفيح للأن
للللانثلللأنبملللنفيكدللا نفيكالسلل ك  ننليلل نلرللال نيلظلل نبللالننفيةعلل رن حوبللًان ن

للل ندوغلأنن يل ننفيلحرةل نفيوفقمل نبل ننحعلرنفيح لأنوفيبثلرنفألثللرن نفيمر نلل 
ن.نن(13)فيةبا أنفيمرب  نب عانبايربكن
كللانوثدلىنفيمعرنفيروللاح نروفأنفيمرب  نفي لال  نوفسدلركنفيع رفكن

وكاحلكنبلبان ر لرلنسل حاءن ل نفيبوفبل نفيبلرق  ن ننخوأنللرونبننفيملاصنلعلرن
ب نرللننفي عونين ن حانر ىننJosephusنب ثن،حان وسي نيع  نفيع رفكنفي لال  ن

قانلللل نللللننبلللالننفيملللر نلرب للل نقلللنن دلللكنليللل نبلللبان ر لللرلنسللل حاءننقبا لللأفيروللللانن
 نن ثللننفيكدللا نفيلثللن، نن ن لل كرنكلللانن.ن(14)وفسللدةركنبلل نلحرةلل نرللورنسلل حاءن

للننللر نن"كعالح ل "  لرفكنقبا لأنب نفيةرننفألوأنفيل النين نلعرنقننبعنكن
 نفي حو ن نفسدةركنب نفي رءنفيبلاي نفيبلرق نللننلعلرنبل نلرللكنفيلسل ث  ن

كاننلننن–بر نكعالح ن،خرنلننفيل لول نفي حوب  نن– رفكنقبا أنلننر ئنو 
لثابظللل نفيبلللرق  نبلللر نفيلللنيدان)ب لدلللان"نيخلللينو لللرفين"نفيلدلللاننفسلللدةردانبللل نق  لعلللان

بللعنكنفيثةبلل نفيدار خ لل نحلسللعانكلللان نن(15)بلل نفيةللرننفي،ايلل نفيللل النينفيثاي لل (ن

                                                 
13

  لرفءن ننفرنفيمللينيللال ل ننن وفننلل ن:نفيللعأنب ندار خنفيمر نقبأنفإلسالين نلبلرلن- 
نن34 نصنن2 ن ن1980 نبغنفنن ن

14
- Josephus : Jewish Antiquities , with an English translation by Ralph , 

Loeb Classical Library  London , 9vols., 1920-30 , XIV , VII , Vol. 3 , p. 

22 
15

- Abbass Ammar : The People of Sharqiya , Cairo , 1942 , vol. I , pp. 21-24 
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للللل نن-قحللانوفيةعلل رن نلللن حد  للرفكنلللننقب للل ن"بللل "نفيدلل نفسلللدةركنب لللانبلل نن
وكللاننلل عللانف لدلللاننبلل نحةللأن نن-خرللورنفيد للارلنفيبر لل نبلل نفيعللثرفءنفيبللرق  ن

ننوفيمرب  نلننببانفي ر رلنفيمرب  نلي نلعرن.فيد ارلنفيعحن  ن
فكنع لرنلو ل ن ن لنلنللننفيلكنحعا  نفيمعرنفيرولاح ن دكنلي نلعلرنون
وفنبللل نفي ا ل للل نليللل نخر لللن"فألرن""نو لللينللللننوننللللنن"خرفلللل برلللو للل ن نفيمرب للل ن

لللانبلل ننفيةللرح ننفيخللالسنوفيسللانسنلعللرنوفيبللاين نبسللب نقثللرن عللا نبالن للين
فيح لأن ن  فنبضاًلنلننبملنفي لالاكنفيد نفسلدةركنبل نبلر ننيدلانفيل الن  نن
ن.ن(16)قبأنفإلسالين

 ن  لرفكنفينف لل نوبعنكنلعرن  ضًان نلي ن اح نفيع رفكنفي لال ل ن
يمر نفي  نن دوفنلي نلعلرنبل نفيمعلرنفيروللاح نلاقد نيل لولاكنلننفيد ارنف

ث  نكاحوفنبل،اب نوسراءننب عانوفيمونلنلي نبالن ينلرلن خرىن نف د ارلنن  أن
ويمللأنفيحةللو نفيمرب لل نبلل نفيعللثرفءنفيبللرق  ننيلد للارلنبلل ننلعللرنوبللالننفيمللر ن 

 ل فنفيحلو نللننفيع لرفكنفيلاقدل ن نب ننحعرنفيح أنوفيبثرنفألثلرنخ رنني أنلل ن
بلللل نفيد للللارلنن-فيلم ح للللوننوفيسللللب  وننن–ببمللللنن نندرف للللكننورنفيمللللر نفي حللللوب  نن

وفيلحابسللل نبسلللب نفحع لللارن للل  نفيللايلللكننفيمعلللرنفيروللللاح ن بنف للل نفيمايل للل نللللكن
رفنننورنفيد للارنفألحبللارنفيلل  نن نفينوي لل نلللننفيللايللكنفألخللرىنبلل نل للاأنفيد للارلن

 نويكلننن(17)فيمعلرنفيبرللل نللن ل نليل نلعلرنبنف ل نوفن حةلوننفيبضا كنفيمربكاح
للللكنبنف للل نونن.ن(18) للل فنفيلللنورعلللنفلادعينفيلسلللدلرلنللللكنفيثكولللل نفيبرلل للل ن  للللكن

وظللوفن لارسلوننوفحدمبلكند لاردعينب نلعرن لنفن يننكفيمعرنفيرولاح ن نرفن

                                                 
16

ن12-11 نصنن1970 ثلننلخدارنللرن:ندار خنفيلغ نفيمرب  نب نلعرن نفيةا رلن ن - 
17

-  P. Col. Zenon : Zenon Papyri , Businees Papers of third Century B.C. 

dealing with Palestine and Egypt , ed. By Westermann , W.L. , 

Columbia , No. 2 , LL. 1-24 
18

- Rostovtzeff , M. : Caravan Cities , USA , 1955 , pp. 57-58 
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بل نننرغينسةورننويدعيندثكنفيثكلينفيروللاح نفيمعرنفيرولاح نروفأ  فنفينورن
فإلنفرلنفيرولاح لل نبلل نلعللرندبلل معينلللل نن نوكاحللكن(19)ني.ن106-105لللال ن

 يللكنللللنن  للأنر لللانلنلوف للن انللللننفيضللرف  نفيللروضللل نلللل نفيد لللارلنفيخار  للل ن
ن.نوفينفخل  ن

،للرنلل علللانويللن حانلللنننكب لللرنلللننفيحةللو نفيحبر للل ن بلل نفيعلللثرفءنفيدلل نلر
در كن ل معانلي نلانب ننفيةرح ننفي،ايل نفيبرق  ن ن ر ننلل ن،لاح ننحة نحبر ن

لللل ننكللينبللر نبلللنلنفيةحرللرلن30لللننقعللرنفيغلل رن)نك ن حدبللرنكنفيل الن لل ننوفيرفبلل
،لللينبلللل نلحرةلللل ن"ب للللرن بللل ننرف ن"نفيوفقملللل نلللللل نفيبثللللرن ن(نبلللللاً نقحلللالنفيسللللو س

فألثللللرن حلللو نفيمللل ننفيسلللخح ن ن،لللينلحرةدللل نوفنينفي ضلللال نووفنين ينضللللل ن
  نبللل ننوكلعلللاندةلللكنبللل نفيعلللثرفءنفيبلللرق نن(20)وب لللرن ينفيمحللل نووفنينفيثلاللللاكن

سلاثأنفيبثلرنللل ننPhiloteraللود رفن وبنMeos Hermesلوفحئنل لوسن  رللوسن
نلل نحعرنفيح أنغربًان.ننبةرفألثلرنبرقًان نولن حد نقحانون

و  لل ن ننحضللكنبلل نف لدبللارن ننكللأن لل  نفيلحللار ندةللكنلللل نفيرلللر ن
اءنلننل حفيةانل نفيمرب  نفيبضا كندسدةبأنوفيد ن نفيد ار  نب نفيعثرفءنفيبرق  ن

ي لللوك ن عينفيللل ينفسلللدويىنلل لللانفألحبلللارنو سسلللوفنلكاحلللانل حلللانAmpeloni لبلوحللل ن
للللل نفيسلللاثأنفيمربللل نيلبثلللرنفيةر للل نفيب ضلللاء(ن)ودمحللل ننLioke Komeكلللول ن
سلايل نفيللوفحئنفيلعلر  ن ن،يندمبرن ل  نفيبضلا كنفيبثلرنفألثللرنليل نن(21)فألثلر

                                                 
نب ل للل نثدلللىن:ندلللار خنسلللور انيبحلللاننوبلسلللر نن نكن برف  لللأن بلللورن نكللللاأنفي لللار ىن  ن-ن19

نن427-ن426 نصنصنن1950ب روكن نن ننفرنفي،ةاب ن 1 رءفنن ن 

للننخلالأنفيحةلو نفيحبر ل نللل نلبننفيلحمينلبننفيثل ينسل نن:ن"نعلالكنف حبلارنبلعلرنن-20
 نن1عخورنفيث ارنوعثرفءنلعرنفيبرق  ن"نل لل نكل ل نفآلنف نوفيمللوينفإلحسلاح  ن ن 

نن45-43 نصنصنن1980
21

- Baines , J. , Molek , J. : Atlas of Ancient Egypt , Oxford , 1984 , p. 53 



9 

 

فيرللللر نفيبر لللل نبلللل نلبللللرنل لوللللل نللللننفيد ار لللل ندسلللل رنفيةوفبلللأننا نولحعللللفيللل كرن
و لل  ننولحللانليلل ننفخللأنفألسللوف نفيلعللر  ن  نحعللرنفيح للأنفيعللثرفءنفيبللرق  نليلل ن

فيدلل نخللعللانيحللانفيد للارنفيرللر ن لل نفيدلل نل،رحللانب عللانلللل ن لل  نفيحةللو نفيحبر لل ن
 نوكاحللكنفيثكوللل نفيرولاح لل نقللننف دلللكنبعلل  نفيرللر نفيد ار لل ن نب قالللكنفألحبللارن

فكلللرنثرفسللل نللللننر لللاأنفيبلللرر نيثلا للل ن للل  نلثرلللاكنفسلللدرفث نيلةوفبلللأنوكللل فنلرن
نن.فيرر نلننفيلعوصن

 بللن نلللننكللاننرر لل نل للوسن رلللوسن نفيلل ين:نولللنن بللعرن لل  نفيرللر ن
و للرنبلحرةل ن ينضللل نوب لرنقرلارن نل حاءنل وسن رلوسنلل نفيبثلرنفألثللرن

حعلرنفيح لأن.ن للانفيرر ل نفي،لاح نو ينلح نثدىن عأنلي نلن ح نقحانفيوفقم نلل ن
 بن نلننل حاءنب للود رفنللل نفيبثلرنفألثللرنكاننرر  نب لود رفن نون:نل انب رل نل

للل نحعلرننبةلرو لرنبوفنينثلالل نووفنينفيمرلوفح نو بل نكلو نولحلانليل نلن حل ن
ن.ن(22)فيح أن

خعللا صنندثلللأ حعللانفيحبر لل نفيحةللو ن لل  ننوكاحللكنفيسللل نفيغايبلل نلللل 
،ايلل نوفيرفبللكنفيل الن لل نن نفيحةللو نفيسلل حا   ن نفيدلل ندر للكنليلل نلللانبلل ننفيةللرح ننفي

للل نحبرل نخرنفيايفيمبارفكنفيد كار ل نفيدل نحةبلكنبلفيكللاكنونو  نل لول نلنن
لاكنث للل نحةلللر نب علللانبمللللنفيدلح لللاكنوفيسلللالفيبلللرق  ن نلعلللرنعلللخورنعلللثرفءن

 نباإلضلاب نليل نن(23)ن  لعلرنفألسلوف نفيفيد نددلحىنيعينرثل نسم نلنولوبةل نبل ن
كلللاحوفن للللنوننللللل نلعلللرنبللل ندللللكنفيثةبللل نن سللللاءنبمللللنفيملللر نفيد لللارنفيللل  ن

ن.نوسوين  د ن كر ينب لانبمنن نن(24)نفيدار خ  

                                                 
22

- Murray : "The Roman Roads and Stations in Eastern Desert of Egypt" , 

JEA , Vol. XI , 1925 , pp. 137-139 
23

- Cook : " Notes on Semitic Anscriptions" , PSBI , 1904 , pp.72-73 
24

- Tragenza , L.A., Wolker , J. : " Nabataean Inscriptions from the E. Desert 

of Egypt " Faculty of Arts , Cairo Unv. , XI , 1949 , pp. 197-198 
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 ننلعللرنكاحللكننف لللًانلثللرنألحظللارنفيمللر نبلل نليلل نوحخلللصنلللنن يللكن
ورللوفأنفيمعللر ننبللب نفي ر للرلنفيمرب لل ن نث لل ن للا روفنلي عللانلحلل ن قللنينفيمعللورن

 للنحا نبلل نفيع للرفكنو لل فنلللانون نفيبرلللل نوفيرولللاح ن نبمضللعين دللىني سللدةرنبعللان
سلل حاءنبللبان ر للرلنوفسللدةركننفخللأنفي لال لل نفيدلل ن دللكنلبللرنبللبان ر للرلنسلل حاءن

 ل ن ل  نفيع لرفكننوكاحلكنفيسلل نفيغايبل نللل  نفألقاي ينفيلعر  نك، رنلننوب ن
 نكلعلان دلكنيخلينو لرفينونقبا لأن"كعالح ل "نوقبا لأنللننر لئنفيةبل  ن نث  نو لنحان

 يللكن للونفيةثللرنفيلل ينكللانن علل  نبللبانبلل ن لالللاكنكب للرلنويمللأنفيسللب نبلل ن
في ر للرلنفيمرب لل نلللننوقللكنليلل ن،خللرن نوبخاعلل نلللانثللن نبلل نفيةللروننفيل الن لل ن

لللننثللرو نبلل ننفيةبا للأنفيمرب لل نللللان نىنليلل نحللرو ن لالللاكنفي،ال،لل نفألويللىن ن
ن.ن(ن25)كب رلنلحعينخار نبب نفي ر رلنفيمرب  ن

ث للل نكلللاننن للللنن  لللأنفيد لللارلنكللللان و لللنن  لللرفكن خلللرىنلاقدللل ن دلللكن
 نودركوفنحةوبعينفيد ارنفألحبارن ينفي  نن  دوننلي نلعرنب نفيمعرنفيرولاح ن

بلل نون للاننفيعللثرفءنفيبللرق  نيدكللوننبللا نلنلللل نوعللويعينليلل نلعللرنبلل ندلللكن
 .فيثةب نفيدار خ  ن

 مناطق االستقرارثانيًا : 
للللللننلحلللللار نفسلللللدةرفرنفيملللللر ننفخلللللأنفألقلللللاي ينثلللللن،دحانفيو،لللللا  نفيبرن للللل ن

 حعلليننلللان ن للن نل للاً نيلبللكب ن وضللثكنفيبرلللل ن نوفيدللقلل نفيمعللرننفيلعللر  
فسدةروفنب نك، رنلننفألقاي ينفيلعر  نكلذقل ين رسل حوين)لثابظل نفيل لوينفيثاي ل (ن

قللل ين وكسلل رحخوسن)فيبعحسللانفيثاي لل (ن وبللر نفيللنيدانوفيعللثرفءنفيبللرق  نولن حلل نوفت
نن.(ن26)فإلسكحنر  ن

                                                 
25

- Robin , Ch. : "Himyar Au Iv" Sieele de L ere Chretienne Analye des 

donnees Chronologiques et essai de mise en order" ABADY , band X , 

2005 ,  pp. 133-155 
26

- Frazer  ; op. cit. , p. 54 
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 نفيو،للا  نفيبرن لل ن نل ن حعللاندلةلل نوبللرغينقلللنفيرولللاح ن  لللانبلل نفيمعللرن
فيضللوءنلللل نفسللدةرفرنفيمللر نبلل نلمظللينفيلحللار نفيدلل نسللب ن نن بللاركنفيو،للا  ن
فيبرن للل نليللل نفسلللدةرفر ينبعلللانبللل نفيمعلللرنفيبرللللل ن نو للل نلقلللل ين رسللل حوينوبلللر ن

ننفينيدانوفيعثرفءنفيبرق  نولن ح نفإلسكحنر  ن.
 إقميم أرسينويأ : 

فيدل نللا نبعلانفيملر نفيلعر  نبعرنفألقاي ين مدبرنلقل ين رس حوين ثنن 
لنلحلل نفيمعللرنفيبرلللل ن نث لل نوفبدحللانفيو،للا  نفيبرن لل نب ل،للل نلن للنلنيو للوننبملل

بلللين خدلللين لللانبلل نفيمعللرنفيرولللاح ن نن.ن(27)نفيمللر ننفخللأنقللرىنولللنننفإلقللل ي
 ندبل رندلفأللرنك، رًفنلننفيمعرنفيبرللل ن نث ل نل،رحلانللل نبمللنفيو،لا  نفي

نقرىنفإلقل ين.نلنننوننسكحىنفيمر نب نبملعرفث نلي ن
 قرى اإلقميم  -1

بل نو، ةل نبرن ل ندر لكنليل نللاينلحعلانلبلارلنفيد نورنكنن نالنيل ا بقر  ن
في ين سكننبل نني.ن نث  نح ننب عانسالباسنفيمرب نن25

 للنبكنفيلسلدث نلل للانلللننضللرف  نفينويل ن نولةللنفر ان ربللكننرفخلللاكن ل  نفيةر لل نون
ننكحللان نحمللرينلا  لل ن لل  نفيضللر ب ن ونفيغللرلنلللنننبمعللان نل ن نن لل  ن(ن28) وفت

ن.فيو، ة ن وضثكن ننسالباسنفيمرب نكانن سكننب ن   نفيةر  ن
فيبلللللارئنفي حلللللوب نفيدللللل ندةلللللكنللللللل ننقر للللل نفيملللللر ن

ث للل نن-ويكحعلللانغ لللرنلمروبللل نفآلننن-ن(29)بث لللرلنقلللارونننفخلللأنلقلللل ين رسللل حويني
فيبرن لل نفيدلل ندر للكنليلل نفيمعللرنفيبرلللل ن نبالدبار للانلثللنىنورنكنبلل نفيو،للا  ن

                                                 
27

 - Bevan : A History of Egypt under The Ptolemaic Dynasty , London , 

1927 , p. 111 
28

- P. Cornell : Westermann W. , Kreamer , C.J. , Greek Papyri in the 

Library of Cornell University , New York , 1926 , No. 21 , L. 36 
29

- George Milligan : Selections from The Greek Papyri , Cambridge , 1912 . 

p. 1  
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علان نوفسلدلرنسلكحىنفيملر نب ن(30)فيةرىنفيدل نكاحلكندثعلأنلحعلانضلر ب نفيةللين
 ندر لكنليل ن وفخلرننلباننفيمعرنفيرولاح ن  ضًان نث  نحةر نبل نفيو،لا  نفيبرن ل 

لثلنىنفيةلرىن ننقر ل نفيملر نكاحلكننفيةرننفي،اح نو وف أنفيةرننفي،ايل نفيروللاح ن 
فيدلل ن رسللأنلي عللان ونلحعللان ك للاسنفيةلللينفيلل ين سللنننكضللر ب ن نكلللان ننلرفرللل ن
   نفيةر  نكاحوفن نبموننفيضرف  نفيلةررلنللل عينكلسلد  ر ننيارفضل نفيررفل ل ن

 لللانلللننفسللينفيةر لل ن نب بللنون حعللانسللل كنبعلل فنف سللينحظللرًفنن.ن(31)بلل ن لل  نفيةر لل ن
فيمللانلنبلل ندلللكنفيثةبلل نفيدار خ لل نلللل نيلللانبعللانلللننسللكاننلللر ن نث لل ن للركن

 غلب لللللل نسللللللكاحعان نبحسلللللللكنللللللل،اًلنلللللللننقر لللللل نفيسللللللور  نندسللللللل  نبملللللللنفيةللللللرىنب
ن.ن(32)فيد ن سكحعان غلب  نسور  نن

 نودةكننقر  نبروي لوسنفيمر ن
ين ونولننفيلثدلأن حعانكاحكندةكنبلاأنب رنعاينHawarahبايةر نلنن وفرلن

وورنكن نن(33)نكللينبلللاأنفيعللوفرلن10كللين حللو نلن حلل نفيل للوين نن8ب للرنورنفنن ن
در لكنليل نللاينو، ةل ن   نفيةر  نب نفيو،ا  نفيبرن  نلح نفيمعرنفيبرلل ن نبللنن

 .ي.ن نو لل ندةر للرنبخللوصنفيثللرسن نوظعللرنب عللانفيمللر نفيلل  نن سللكحوننن143
 لللللان نن(34)نبلللل نقر لللل نبرل لللللوسنفيمللللر ن

بللل نفيمعلللرنفيروللللاح ن نبظللللكندللل كرن للل  نفيةر للل نبللل نفيو،لللا  نفيبرن للل ن نث للل ن
دبل رنليل نو لونن ل  نفيةرننفي،اي نفيل النين نوورنكنب نو، ة نبرن  ندر كنلي ن

                                                 
30

- P. Gurob : Greek Papyri from Gurob , ed. By Gillart Smyly , London , 

1927 , No. 14 
31

- P. Teb. :The Tebtunis Papyri , Egypt Exploration Fund , ed. By P. 

Grenfell , A. S. Hunt , J.G. Smyly and Edgar , Vols. I – III , London , 

1902-1938 , No. 538 
32

- P. Gurob : No. 24  
33

- P. Tebt. : III , 1, P. 147 
34

- P. Teb. No. 736   
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 بللنون نن لل  نفيةر لل نظلللكندثلللأن لل فنكلللانن ن(35)فيةر لل نبللايةر نلللننفيالب رفحلل ن
 نكللانظعلرنن(36)يةلرننفي،لالننفيلل النينفيلل النينوثدلىنففيرفبلكنفيةلرنننبل ف سين

ن.ن(37)لرلن خرىنب نو، ة ندر كنلي نفيمعرنفيرولاح نفيلد خرن
 لانلننسكانن   نفيةر  ن نب غل نفيظنن ننلمظينسكاحعانلننفيمر ن ن

دثن،حانللننبمللنفيملر نسلكاننفيمعرنفيبرلل ن نبلن حانو، ة نبرن  ندر كنلي ن
 نث  نحسلكن دوفنبعانلننبالن ينفألعل  ن سلاءنلرب  ن   نفيةر  نو ين ثللونن
 ننفيل ينكللانن لدللكنثاحودلًاننفخللأن ل  نفيةر لل نب علانللننلايللكنفيمربل ن

ن.(ن38)نحلسللللانفيلللل ين ملللللأنبلللل نفيثللللاحوكنوبللللارد سنفيمربلللل ن
ولمحىن يلكن ننفيملر نكلاحوفن سلكحونن ل  نفيةر ل نلحل نفيمعلرنفيبرللل ن نويملعلان

نًانحظرًفنيك،رلنفيمر نب عان.سل كنبع فنف سين  ض
 مدينة أرسينوي  -2

 حلللاكنلظعلللرن،خلللرنللللننلظلللا رنفيو لللوننفيمربللل نبللل نلقلللل ين رسللل حوين ن
لاعللل نفإلقلل ين نوفيدلل نظعللرنبعللانفيملر نبلل نفيمعللرنفيبرلللل نبلن حل ن رسلل حوين

ظعلروفن  ضلًانبل ن نن(39)رر ل نفيملر "نباسلين"ررقعلانفيل ينللرين ثلننلننخالأن
نخللالأن ثللنن ث للاءنفيلن حلل ن نلرللرينباسللين"ثلل نفيمللر "فيمعللرنفيرولللاح ن نلللنن
نفإلثعلللاءفكوحدملللرينللللل ن للل فنفيثللل نللللننخلللالأن ننن

                                                 
35

- P. Tebt. : II , pp. 397- 8 
36

- P. Paris : No. 90 
37

- BGU. : Aegypteische Urkunden den Staatlichen Museen zu Berlin – 

Griechishe Urkunden , ed. By Wilcken, W. Schubart , E. Kuhn and 

Others , I-IX , ( 1895-1937 ) No. 487 
38

- P. Enteuxeis : Requetes et plaintes adressees au roi d Egypte 

au IIIe siecle avant J. C. , ed. Gueraud , O. Publications de la Societe 

royale Egyptienne de Papyrologie , Textes et Documents , Le Caire 

1931, No. 47 
39

- Launey : Rechderches sur les Armees Hellenistiques , Paris , 1949 , p. 

590  
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لسللدث نلللل عينلللننضللر ب نفيللر سن"نفيسلكاح  نفيدلل ن ةللنلعانسللكاننفيثلل نيدثن لننفي
Laographiaن.ن(40)ن

فيمر نث ن.ن ةنلان ثننسكاننين119 ر كنلي نلاينف ثعاءنفألوأن:ن
ث ل نورننب لان نن ل فن وي(نفي ين لدلكنحعينب كنب ن  فنفيثل ن ن) سلانلث

ننفير أنفي ين سكننب نث نفيمر 
ن.ن(41)نو لنفن ينو للار يننفخأنلن ح ن رس حوين نقنيندةر رنلننحلسانو سردا

بلللللنن  لللللرونننلوسنللللللل نبلللللاكل ن للللل فنفإلثعلللللاءن نقلللللنينن لللللنون
نوسوثل ننن ونورننسكاح نلنننلثعاءي.نن141 نب نلاينن

ن.نن(42)نفيمر ننفخأنلن ح ن رس حوينلنننلا لدانفيد ندسكننب نث 
ثعللللللاءن،ايلللللل ن:ن نقنلللللللان  رفقل لللللللنسنبللللللنن  رفقل لللللللنسغ لللللللرنلللللللار ن نوفت

نفيللل ين سلللكننبللل نثللل نفيملللر نبللل نلن حللل نن 
فإلثعلللاءنليللل ن لوح لللوسنن رسللل حوينللللننللللنننلا لدلللانو لللللار ين نوقلللننقلللنين للل ف

نن.ن(43)نف سدرفد  وسن
يلل ن احلل ن لل  نفإلثعللاءفكنون ر للكنليلل نبرن لل ندو، ةلل ن نيللن حانفيسللكاح  نفت
ن، للللللونكللللللور لل سنسللللللوكرفد سنر للللللأن للللللنلىنو لللللل نبخعللللللوصن نينن209لللللللاين

بلللللللللللننبرلل لللللللللللوسننن

                                                 
41

حلداي نيو سن:نفيث النب نلعرندثكنفيثكينفيرولاح ن ندر ل نبورينلكاوين نفيةا رلن ن -
نن199-198 نصنصنن2001

41
- P. Fouad I : P. Jouguet and G. Woddell and Others , Les papyrus Fouad , 

les Caire , 1939 , No. 15 
42

- P. Grenfell, II  : New Classical Fragments and Otheres Greek and Laten 

Papyri , ed. By B.P. Grenfell and A. Hunt , Oxford , 1897 , No. 49  
43

- Homert , H. ed Preaux , C. : " Recherches sur la recenament dans L 

egypt-romane Eeeditien de P. Harris 70 " , Chronique d, Egypte , 1948 , 

pp. 122-126 , LL. 1-8  
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نفخلللللأنلن حللللل نن فيللللل ين سلللللكننبللللل نثللللل نفيملللللر ن
ن.ن(44)ن رس حوي

ولننفيلالثظنلل ن   نفيو،ا  ن حعان كنكنلل ن كلرنثل نفيملر نفيل ين
سللللكاح  ن نبلللللننفيلملللللوين ننفيلللللنننكاحللللكندةسللللينلحللللنننلثعللللاءفكسللللكاحان ةللللنين

وغ ر للان ن للاندخر رعانلي ن ث اءن نل،للانثلن نبل نللن حد ن ، حلانوفإلسلكحنر  ن
ذ فنكحلانيلينح لنننيل النللل ندةسل لعانليل ن ث لاءنبل نفيمعلرنب نلقل ين رس حوين نب

فيبرلل ن نبلننفيلاكنن حعلانقلننقسللكنبل نفيمعلرنفيروللاح ن نبلذي ن احل نثل ن
ثلل ننفيملر نفيلل كورن ن حلاكنلللنننللننفألث لاءنفيدلل ندو لننبل ن لل  نفيلن حل نل،لأ

 لل نول،للللانكللاننفيثللاأنبايحسللب نيةرنن.ن(45)وغ ر لللاننلللو ر سنوثلل نفيبوفبلل نفيلةنسلل 
 كللوننفيمللر نلللننسللكانن لل فنسنفيمللر ن نبللالنحسللدبمنن ننونفيمللر نوقر لل نبروي للل

ن.  ضًانفيث ن
فيدلل ندر للكنليلل نفيمعللرنويللن حانبملللنفإلبللارفكنبلل نفيلعللانرنفيةن للل ن

 نليللل نسلللكحىنفيملللر ننفخلللأنفألقلللاي يننوحللللاندثن لللنن للللاكننلم بلللدعينفيروللللاح ن ن
 نن(46)يلل ن ونغايلل ف سللينفيمربلل نخالللنن نو للوننخايبللاسنبحسلللكنلللنن
لللننف سللينفيمربلل نر للننلأنننور للن لوسنن(47)نولللاي خوسن
و لونللننن نوروب لروسنن(48)فألسللاءنفينر ل نبل ندللكنفيلدلرلنو ونللنن

ن.نن(49)ف سينفيمرب نفيرب رن

                                                 
44

- Select Pap. : Select Papyri , With an English Translation , ed. By A. S. 

Hunt and C. C. Edgar , Vol. II , London , 1932 , No. 325  
45

- P. Cornell : No. 16 
46

- Wilcken : UPZ , p. 341 
47

- Josephus : Antiquty , VIII , Vol. III , p. 22 
48

- SB : Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten , ed. by Preisigke , 

F. Bilabel , Strasbourg , 1913- 2002 , No. 4206 
49

- Frazer F.M. : Ptolemaic Alexandria , 3Vols. , Oxford , 1984 , pp. 362 , 

371 , 432  
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 ننفيمر نفيل  ننلابلوفنبل نلعلرنبل نفيمعلرنوحلعينلنن   نفإلبارفكن
 ين رسلل حوين نلابللوفنبلل نقللرف نولاعلللدان نكلللان حعللينفحدبللروفننفخللأنلقلللفيرولللاح ن

 نثرعوفنبل نبمللنفألث لاننللل ن نن ثلللوفن سللاء ينفيمرب ل نب نفيوقكنحلسان
 نولمحىن يكن ننثللعلين سللاء ينفيمرب ل ننبنونن كرنفيكح  نفيلل رلنيعين
ن نوك ننفألسلاءنفيمرب  نكاحكنب ن يكنفيوقلكندمب لرفًنكانن غح نلننكداب نفيكح  ن

ن.نلننفي حس  ن
 إقميم العربب : 

و بنون نن  فنفإلقل ينكاننلو ونًفن ةكنلقل ينفيمر نب نبر ننيدانفيح أن ن
لبللللانننخللللوأنفإلسللللكحنرنفألكبللللرنلعللللرن نث لللل ن رلللل كرن حللللانللللل ننبرلل للللوسنبللللنن

ورننفسلين ل فننثاكلًانلل ن ل فنفإلقلل ين نكللانPtolemaios Charpniasخاربح اسن
فألقللاي ينفيدلل نن ثللن لل نلحل نفيمعللرنفيبرلللل ن نث لل نكلاننفإلقلل ينبلل نفيو،للا  نفيبرن

 كر انب نفيو،ا  نفيخاع نبضلرف  نفيثكولل نلحل نفيةلرننفي،ايل نقبلأنفيلل الننورنن
وبخاعلل نبلل نو، ةلل نفيللنخأنفيبللع رلن نفيدلل ندر للكنليلل نلعللرنفيللللكنبرلل للوسن

ن.نن(50)في،اح ن نث  نورننب عان نن  فنفإلقل ينكاننبان رفض نررفل  ن
ي.نن50در للكنليلل نلللاينو، ةلل نبرن لل نفيمعللرنفيرولللاح ن نبلللن حان لللانبلل ن
كللللانن ةللللوينبرثللللل ندلد بلللل  ندبللللن نلللللنننPraefectusنوفيلللل نلعللللر ننددثللللن نلللللنن

وللننب حعلانلقلل ينفيملر ن نلي نفألقاي ينفيوفقم نبر نفيلنيداننننبلور ون
نننو بنون-ن(51)،ين موننلرلن خرىنلي نلن ح نفإلسكحنر  نن نن 

 نوكللانننفيللرثالكنفيدلد بلل  نلللل نلقللل ينفيمللر نكاحللكندللدينلحلل نفيمعللرنفيبرلللل 
ن.ن-ن(52)ن ةوينبعانفيللكنفيبرلل 

                                                 
50

- Revenue Laws : Grenfell , Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus , 

Oxford , 1896 , cols. 31, 65 
51

- P. Oxy. : No.709 
52

- BGU :  No. 1809 
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و بللنون ننلقللل ينفيمللر نكللانن خضللكنيلضللرف  نفيدلل نكاحللكندلللرلنلللل ن
 ننفإلنفرلني.نن147در كنلي نلاينباق نفألقاي ينفيلعر  ن نبحةر نب نو، ة نبرن  ن

ن(53)ضلرف  نللل نفألرفضل نفيررفل ل ننفخلأنلقلل ينفيملر نفيرولاح  نكاحكندلرلن
ين نو للل نبخعلللوصندةسللل ينن259-257در لللكنليللل نللللاين خلللرىن، ةللل نبرن للل نونون

للللل نقا لللل نبلللنبماكنفيضلللرف  نفيدللل نكاحلللكندسلللنننوبعلللانخاعللل نللك للل ن رفضللل ن
ودبللل رنفيو، ةللل نليللل ن نن رفضللل نبللل ندللللكنفيثةبللل نفيدار خ للل ن نفألرفضلل نفيررفل للل ن

ن.ن(54)ندخضكنيع  نفيضرف  كاحكننفيمر لقل ين
 للللانللللننسلللكانن للل فنفإلقلللل ين نبللللننخلللالأنللللانسلللب ن ننقنلدلللانفيو،لللا  ن

نا نن لل فنفإلقللل ينكللانن و للننبللان رضلل نررفل لل نودلللرلنلل لليحللانضللين دفيبرن لل ن ن
و ثلن،حان ثلنن نفيضرف  نفيمال نفيدل نكاحلكندللرلنللل نبلاق نفألقلاي ينفيلعلر  ن

ر ننيدللانفيح للأنقلننبللنيوفنث للالنفيبللنفولنليلل نبللنفيمللر نفيلل  ننلابللوفنبل فيكدلا ن ن نن
 نويل يكن نحسللدبمنن ننلقلل ينفيملر نكللاننبلانسلكاننلللر نن(55)للرفرل ننلسلدةر نن

يعل ن ننسكاننفإلقل ينكاحوفن مبلنوننفإلوفألك،رنلنن يكن نلارسوفنثرب نفيررفل ن ن
 وف لأنفيةلرننفي،لاح ن نوحدملرينللل ن يلكنللننو، ةل نبرن ل ندر لكنليل ننIsisنسل ر 
 نن(56)ر سنبل نلقلل ينفيملر نبل نبلر نفيلنيدان ليل النين نوبعانلبارلنليل نلبلانلنلف

 نل ن ححلان نحسللدبمنن ننبملللننسوبلرغين حعللانيليندثللنننلا  لل نفيل  نن مبللنوننل للر 
  ضًان نبحثنننسفيمر نفي  ننلابوفننفخأنفإلقل ينقننلارسوفنلبانلنفيلمبونلنل ر 

ل ل نفيدل نلربلنكنبل نلمظليننوأنفيملايينكاحكنلننفيلمبونفكنفيماينسحملين ننل ر 
نن.ن(57)فيةن ين

                                                 
53

- P. Oxy. : No. 1435 
54

- P. Oxy : No. 1637  
55

- Bevan : op. cit. , p. 111 
56

-  P. Oxy. : No. 1380   
ني.ن نكلان2000فيةا رلن نفبكارنفيسةاين:نفين ننب نلعرنفيةن ل ن نن-57
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وحلعينلنن يكن ننلقل ينفيمر نكاننللننبل نن قلاي ينلعلرنبل نفيمعلر نن
ننكحان نحمرينلل نو انفينق نثنون نولساثدان نث  ن فيبرلل نوفيرولاح ن نوفت
 ننكلللأنللللانحمربلللانلحلللان حلللان ةلللكنبلللر نفيلللنيدان نوبلللرغين ننلقلللل ينفيملللر نورننبللل ن

لنفيلارخ ننفيكالس ك  نن نوبخاع نبرلل وسنفي غرفبل نوب ل ح لوسنكداباكنبم
Pliniusبلر نفيلنيدان نل ن حعللانيلين سلدر مانلعلرنفيوفقمل ن نبالدبار ن ثنن قاي ينن

 نث  نفكدل انباإلبارلنلي ن حان ةكنبايةر نلنن  رواحوبوي سندثن ننلوقمانبنقان
Heroonopolisننكحانحرنن.ب نفد ا نلن ح نفيسو سنن  ين ن ننلاعلدانفيةن ل نوفت

 لللل نعلللللكنفيثحللللانفيثاي لللل ن نفيدلللل ندةللللكنلللللل نفيرر لللل نفيررفللللل نبلللل ننفيرقللللار  ن
وحخلصنلنن يكنلي ن ننثلنونن.نن(58)كينبر نلن ح نفيرقار  نن7فإلسلال ل  ن ن

ن.نفإلقل يندةكنب نفيلساث نب ننلن ح نفإلسلال ل  نوفيسو سنوفيرقار  
 الصحراء الشرقية ج : 

بللر نفيح للأنليلل نثللنننبللكنبملللنفيكدللا نفيكالسلل ك  نننفحدبللرنفيمللر نبلل 
فيلحرةلل نفيوفقملل نبلل ننفيح للأنوفيبثللرننللل نليل نلرللال نفسللينبللالننفيمللر ن

فألثلللرن نبلل رل نفيلللار نفي وحللاح ن  للرونوكندسللل  نبللالننفيمللر نلللل نفيعللثرفءن
 نولحللنلانرفرنن للونورنفيعللةل نلعللرن ن كللرنبلل ن ك،للرنلللننلوقللكنن(59)فيبللرق  ن
 نو لاءنسلدرفبونن)رفرنلعلرنبلل ننن(60)فيملر نللل نفيعللثرفءنفيبلرق  ننكللل نبلالن
  ل نلي لانسللابة عيننو كللنفنللا ني.(ن70)نوسبل ح لللننبملن ني.(نونن25-20للال ن

لننفيلارخ ننلننلرال نكلل نبالننفيمر نلل نفيعثرفءنفيبلرق  ن نبلأنو ضلابان
غلوفن نن لللنفننفيمللر نقللنندضللاللكنلللل نفيضللل نفيغرب لل نيلبثللرنفألثلللرنثدللىنبلل

                                                 
58

- Ball , J. : Egypt in the Classical Geographers , Cairo , 1942 , pp. 101-103 
59

- Herodotus : Historiae , I-IV , With an English Translation by Godley , 

A.D. , Loeb Classical Liberary , 1946-1950 , Book II , 107-113 
 لللونورنفيعلللةل نبللل نلعلللرنبللل نفيةلللرننفألوأنقبلللأنفيلللل النن نفيةلللا رلن نو  للل نكاللللأن:ننن-60

ن53 نن32 نن27 نفألرقاينن1947
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حعللرنفيح للأنبلل ن لللاي نفيعللم نن نوكللاحوفن حةلللوننكللأنفيلحرةلل نفيوفقملل نب حللانوبلل نن
فيوفقملل نلللل نحعللرننبةللر نو لل كرنسللدرفبونن ننلن حلل نن(61)د للاردعينلللل نفي لللاأن

ن.نن(62)نفيح أن نكاننحعينسكاحعانلننفيمر 
ويللليندخلللر نفيو،لللا  نفيبرن للل نلللللان كلللر نفيللللارخ ننفيكالسللل ك  نن نث للل ن

و، ةلل نبلللنن ن نفيبرن لل نيلظلل نبللالننفيمللر نلللل نفيعللثرفءنفيبللرق  ن رلةللكنفيو،للا 
در كنلي ن وفخرنفيةرننفي،اي نفيل النين نو  ندةر رنبلثاضرنل لسنفيب و ن ن

لي ن ثننفألبرفننفيةانينلننبالننفيمر ن نوفيلةعوننببالننفيملر ن حلاننوفي ين ب ر
  فنلي ن اح ن نن(63)ن  ندلكنفيلحرة نفيوفقم نب ننحعرنفيح أنوفيعثرفءنفيبرق  

في ين رل نب نفيمعرنفيرولاح نللل نفيلبلريننية نفألرفبارخ ن
 لل نفيعثرفءنفيبرق  ن.

 يبارخااألر 
فخدللللللكنفآلرفءنثللللوأن لللل فنف سللللين نبعحللللاكنلللللنن للللرىن حللللان محلللل نثللللرسن

 نن(64)فيعلللثرفءنفيبلللرق  نفيللل  نن ثللللوننلعلللرنللللنن  للللاكنفيملللر نفيل لللاور نن
يللل ن نن للل فنف سلللين محللل نقا لللننفيملللر نبللل نفيعلللثرفءنو للل   نبمللللنفيبلللاث، ننل

فيبرق  ن نوني لعينلل ن يلكن ن ننفيدر لل نفيثرب ل نيلكللل ندمحل ن نقا لننفيملر ن ن
 ينن ينفيمللر ن نوفيلةرللكنفي،للاح ننلللننف سلليننبللايلةركن

 ن للللللانبمضلللللعينفآلخلللللرن نو لللللونفيلللللر ينفيغايللللل ن نب لللللرىن نن(ن65)فيةا لللللنن ونفيسللللل نن
لللان ل نل نوظ للل ن ةعللننبعلانفيلبللرينلللل نفيعلثرفءنفيبللرق  نولللل نفألربلارخ ن
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فيلخدللللل ن نيلللينح لللننسلللوىنفيو،لللا  نو للللاين للل  نفآلرفءن ن(ن66)فيرلللر نفيد ار للل نبعلللان
فيبرن للل نيحدملللرينلحعلللانللللل نرب مللل ن للل  نفيكللللل نولا  دعلللانولعلللاين علللثابعانبللل ن

ن.نفيمعرنفيرولاح ن
 نح لنننيل نفيةلرننفي،لاح در لكنللننفيمعرنفيروللاح ن نبرن  نبلننو، ة ن

بللللارخ نفرنفألننبويلوح لللوسنبلللننبرلل لللوس ب علللان نن
دلللللوسن ولبنسلللللدرفد  وسبلللللننفإلن و لللللونفيللللل ين ثكلللللين ن

لحرةللللللللللللللل نفيعلللللللللللللللثرفءنفيبلللللللللللللللرق  نللللللللللللللللننب لللللللللللللللل نثدلللللللللللللللىنفيبثلللللللللللللللرنفألثللللللللللللللللرن
وفيلبللللرينلللللل نفيلالثلللل نوفيحةللللأنن

وب نو، ةل ن خلرىن نغ لرنلارخل نن.ن(67)ينلننفيبثرنفألثلرنثدىنحعرنفيح أنفيبرن
فألرفبللللارخ نننبللللنن  ل حللللوسننحمللللرينلحعللللان ننكالون للللوس

لعللرنقانلللًانبلل نرثلدللانفيدلد بلل  نبلل نر للينقللنن دللىنلبثللرًفنليلل ننوف بسللدرفد  وس
 ل لللوسن...ن نوح لللننبللل نو، ةللل ن،اي،للل ن ن ننكالون لللوسنف لن(68)فيعلللثرفءنفيبلللرق  ن

وو، ةلل نرفبملل ن نن.ن(69)فألرفبللارخ نوف بسللدرفد  وسنكللانن  ضللًانثللاكينلن حلل نر بلل ن
ني.نو  نبكوىندةنينبعلانن وسلكوروسنن566/567در كنلي نلاين

بخعللللوصنبملللللنفأللللللورنفيلاي لللل نوبعللللانلبللللارلنليلللل نفألربللللارخ نفيلبللللرينلللللل ن
ن.ن(70)فيعثرفءنفيبرق  ن
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 ر لكنليل نفيملاينفيداسلكنللنننبةلرلن ح نولننحة ن وحاح نلر،رنلل انب ن
نولد للانن ن دثللن نلللننفيد للارلنبلل نفيعللثرفءنفيبللرق  نولوف للنننفإللبرفرللورثكللين

 لللل نح للللن ن عللللينفيعللللثرفءنفيبللللرق  نفيثكوللللل نفيرولاح لللل نلللللنن لللل  نفيد للللارلن نث
 نويملللأنفيلةعلللوننبعلللان حلللان للل ندللللكنفيلحرةللل نفيدللل ننرفبارخ لللانباأل

 يلللكنليللل ن احللل نبمللللنفإلبلللارفكنن.ن(71)خدعاعلللادانفن فألرفبلللارخ للللارسنب علللان
بلللل نن  رفبللللارخفي وحاح لللل ن نفيدلللل ندلللل كرنكلللللل ننفيبللللةاب فيمللللابرلنلللللل نبملللللنقرللللكن

ن.ن(72)فيمعرنفيرولاح ن
وحخلصنلنن   نفيو،لا  نفيبرن ل ن نبل،ال نلالثظلاكنلعلل ن نفألويلىن:ن
ن ننل اأنللأنفألرفبارخ نب نفيعثرفءنفيبلرق  ن نبعلونفيلبلرينللل نفيعلثرفء

 لونبل نفيوقلكننسلدرفد  وسب فنفيلالثظل نفي،اح ل ن:ن ن.نفيبرق  نلنند ارلنوحةلأن
رفبللارخ  نوحثللننحملللين ننف بسللدرفد  وسن للونفيثللاكينفإلنفرينألثللنن قسللاينحلسللان 

في،اي،لللل ن:ن ننفيلالثظلللل نن.لعللللرنفي،ال،لللل نفيدلللل نقسلللللكنبلللل نفيمعللللرنفيرولللللاح ن
ىن يللكن ننفألرفبارخ للان لل نمحلللفيعللثرفءنفيبللرق  ندوعللين ث احللًانباألرفبارخ للان نون

نل اأنللأنفألرفبارخ ن.ن
ولللللنن حللللانحسللللدر كنفيةللللوأن ننفألرفبللللارخ نلوظللللينلللللننقبللللأنفيثكوللللل ن

 للونبلل نفيوقللكنحلسللاننف بسللدرفد  وسفيرولاح لل ن نو نحد للاورنفيثة ةلل نل فنقلحللان نن
 ملللل ننلللللننقبللللأنفإللبرفرللللورنفيرولللللاح ن ننف بسللللدرفد  وس رفبللللارخ ن نوفت فنكللللانن

 لللل نبةللللرنبلللل نفيةسللللينفيلللل ين ثكلللللان نبلللللننلعللللاينلحعللللبان  ضللللًان نووظ لدللللانلنفرن
وألننن–بسللدرفد  وسنلعللرنفيمل للانل فنكللاننفن-فإلبللرفينلللل نفيعللثرفءنفيبللرق  ن

فيكدلللا نفي وحلللاح  ننكلللاحوفن رلةلللوننللللل نكلللأنبلللر نفيح لللأن"بلللالننفيملللر "نبللللانب علللان
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ان نيل فنبلذننفيعثرفءنفيبرق  ن.نودسلل عانفيو،لا  نفيبرن ل نوفيحةلو ن ث احلًان رفبارخ ل
فيلبرينلل نفيعثرفءنفيبرق  ن سلىن رفبارخ ن نولنن حانكاننف بسلدرفد  وسن

ويلل يكنبللالن لكللنن ننحمدبللرنفألرفبللارخ نقا للنًفنيلمللر نبلل نبللر نفبللارخ ن  ضللًان ن رن
حللللان فيح لللأن ن ونثارسلللًانيثلللنوننلعلللرنفيبلللرق  ن نكللللان مدةلللننبمللللنفيبلللاث، نن نوفت

نبثس ن.حمدبر نلبربًانلل نفيعثرفءنفيبرق  ن
 وكسيرنخوسإقميم أ:  د

 مدبرنلقل ين وكس رحخوسنوفثننلنن بلعرنفألقلاي ينفيلعلر  نبل نفيمعلرن
،للركنبنفخلللان نوبللرغين فيرولللاح ن نولر للكن يللكنليلل نك،للرلنفيو،للا  نفيبرن لل نفيدلل نلر
 يكنييندوفب حانفيو،لا  نفيبرن ل نب خبلارنكاب ل نللننفيملر نفيل  ننلابلوفننفخلأن ل فن

بحةللر ن للرننلبللارفكنلللابرلنيللبملنفيمللر نفيلل  ننلابللوفنب للان نفإلقللل ين نبللأنوكلعللانل
ي.نو لل نخرللا نليلل ن ثللننفير للاأنن41 ر للكندار خعللانليلل نلللاينبلل نو، ةلل نبرن لل ن

كلانننبسب نبملنفيلبلكالكنفيلاي ل ن نوددثلن نللنن ننسلارفب ونن
لللللنن لللل  ن،لللليندسلللللينفيللللرنن ننقللللنن رسللللأنخرللللاب ننليلللل ن  رفقل للللنسن

لبلللارلن نون(73)نفيللل ينكلللاننلا لللنًفنليللل نفإلقلللل ين ثلللننفيملللر ر للل نفيخرابلللاكنللللننر
نفيمرب نفي ينكانن سكننب نلقل ين وكس رحخوسنلي ني وحد وسنلابرلن

ي.ن ندبللل رنليللل نر لللأنن536-535ن للللالللللانبللل نندر لللكنليللل ن،اي،للل ن، ةللل نونونن(74)
وفي ينظعرنك ثننسكاننلقل يننن، ونونودسلننفآلس و  ننبننلرب ن

ن.ن(75)كس رحخوسن نويكحعانييندثنننفيلكاننفي ين م  نب اننفخأنفإلقل ين ون
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فيمللر نكللاحوفن سللكحوننلقللل ينبملللنوحخلللصنلللنن لل  نفإلبللارفكنليلل ن نن
وقللل نفيو،للا  نفيبرن لل ن حللانقللنندكللوننلبللارلن نبلل نفيمعللرنفيرولللاح ن وكسلل رحخوسن

لنوفضللث نليلل نلللنيندوف للن ينبك،للرلننفخللأنفإلقللل ين نويكحعللانبلل نفيوقللكنحلسللانلبللارن
ننلي نو ون ين حاكن.

 اإلسكندرية ه : 
نن   نفيلنن ننب للك  ن  نفيلدوسر نفيبثر نفي،ةاب  ننبع بر  فيثاضرل
 ننوفيرولاح نفيبرلل فيمعر نننب ل حسدىنوفيماعل نفإلنفر  نيلعرنليلمايينفيع

وفي،ةاباكن.نويكننبرغين يكنكلانيينحم،رننحكنلل   نبكأنفي حس اكنوفين احاكوكا
ننفيو،ا  نفيبرن  نفيلماعرلنيدار لخنفإلسكحنر  ن نث  ندآكلكنبلمأنللىنك، رنل

نفخدلىن غلبعان نقن نفآل،ار نبذن ن  نبملنفيلخللاكنفأل،ر   نلنف نوب لا ن. فيرروب 
بلمأنفسدلرفرنسكحىنفيلن ح نيمن ننلننفيةروننفيلدعل ن.نوي يكنبلننفيعموب ن

ن نكالل  نعورل نللراء نفيبلكان ن    نب  نلابوف نفي  ن نفيمر  نلن روفأنلن ح 
 ننلن ح نويين رنحان   نلملولاكنسوىنلبارلنلي نفيمعر ننفيبرلل نوفيرولاح ن ن

نولنن ن حس اكنلن نل نكانن م  نبعا نفيل النين  نفيرفبك نفيةرن نب  فإلسكحنر  
ن.ن(76)ب حعانفيمر ن
لعللرنبلل نقللرىنولللنننسللكحىنن كلل فن دضللينيحللان ننفيمللر نفسللدلروفنبلل ون

لسللعانفيدلل نسللب نوفسللدةروفنبعللانلحلل نفيمعللرنفيمعللرنفيرولللاح ن نوبلل نفيلحللار نح
ننقللكنفيو،لا  نفيبرن ل ن ن ننفيملر نلابلوفنفيبرلل ن ن و  فنللان  ملحلانحمدةلنن نوفت

بللل نلعلللرنوفحلللنل وفننفخلللأنحسللل  نفيل دللللكنفيلعلللرين نثدلللىن حعللليندمرضلللوفنيلللين
دمرلنيانفيلعر  ننلننظلينوفسلدبنفننللننقبلأنفإلنفرلنفيرولاح ل ن نثدلىنثلن،دحان

                                                 
لكدبل نفألح للونفيلعلر  ن ن ربمل نلبرف  ينحعث ن:ندار خنلعرندثكنفيثكينفيبرللل ن نن-ن76

ن310 نصنن2 ني.ن نن1984  رفءن نفيةا رلن ن
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.ن ندبل رنليل ن ننبمللنفيملر نفيل  ننين536-535لي نللايندر كنو، ة نبرن  ن
ن نبلل نلعللرنبلل نلعللنننقلللن احوسنقدلللوفن  ضللًان ،حللاءنفضللرعاننفيلسلل ث  نلابللوفن

وقنن باركنن ن كدوبر نو بنون حعينكاحوفنقننفلدحةوفنفيلس ث  ن17وثن ن يكن وين
 نألثلنف نب نفيةرننفي،اي نلبلرنفيلل النينليل ندللكنفبةرنفيكح س نفيلو ونلنب ن

ن18 ادورن)ن22و بنون ننفيمر نب ن يكنفيوقكنكاحوفن ثدللوننبع  نفي كرىنب ن
ولنن بعرن   نف ثدلا كن نفثدللاأنفيةلن سنب دلرنوفيةلن سنبلوأنن.ن(77)حوبلبر(ن

و حللاكنلللنننلللنن للا ءنفيةساوسلل نفثدلللأنبعللينبلل نقلللرن نكلللان و للننكح سلل نبلل ن
فيةللللن سني وحد للللوسنفيسللللورين رسلللل حوينيلةللللن سنب دللللرن نوبلللل نبةللللرنحسلللللكنكح سلللل ن

دبلل رنليلل نفيةللن سني وح دللوسنفيمربلل ن خللرىنو، ةلل ن نونن(78)ن
ن.ن(ن79)ن

وحلعللينلللنن لل  نفيو،للا  ن ننبملللنفيمللر نفيلل  ننلابللوفنبلل نلعللرنبلل ن
ثدلىن ننبمضلعينفيمعرنفيرولاح نفيلد خرنكلاحوفنقلننفلدحةلوفنفين احل نفيلسل ث  ن ن

 اأنفين ننفي  نندلسكوفنبلن احادعينرغلينفضلرعاننفيروللانن عبينقن سًان ينلننرن
فيل  ننلابلوفنبل نيعين نث  نو نحانفيةن سني وح دوسنفيمرب ن ن ثننر اأنفيلن نن

نب نعم ننلعرن.ننلحرة نبةر
ويكنن   ن ننحضكنب نف لدبارن ننفيمر نفي  ننلابوفنب نلعرنب ن

ن احلاكن نبلذي ن احل ننفيمعرنفيرولاح نقننلارسوفنثر  نفلدحا نلان بلاءوننللن
 نبدةلنينيحلانفيلن احاكنفيمرب ل ن  ضلًانفيلس ث  نفيد نسب نفإلبارلنيعان نبةننفلدحةوفن

،لللرنلل علللانبللل نبلللر نفيح لللأن نوفيدللل ندر لللكنليللل ن للللانبللل ننفيحةلللو نفيحبر للل نفيدللل نلر
نيحلللا  نوفضللث نلللل نلبللانلنفيمللر نيلمبللونفدعفيرولللاح ن ن ننفيبرلللل نونفيمعللرن
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بر ن ر كنلي ن وفخرنفيمعرنفيبرللل ن نللنندلأنفيبلةاب نوين حانحة نحفيمرب  ن ن
كينلننفيدأنفيكب رنلثابظ نفيبرق  ن ن ثلن،حانن3 نلل نبمننب نوفنينفيرل الكن

فيلل ينقللنيندكللر سنن حلل نليلل ننYarhibolaنلللنن ثللننفألحبللارنو للنلىنبللنن للارثبو ن
ن،خللرحةلل ن نونن(80)نفخللأنفيلمبللننفيلل ينبلل ننيعللانبلل ن لل فنفيلكللاننفيلمبللونلنفيللالكن

بلنن  سل يننQoinuير أنلربل ن لنلىنكو حلون ر كنلي نفيةرننفألوأنفيل النين ن
Gesemب نلمبن انفيخلاصنفيلةلاينيعلانبل نبلر نفيالكنن ةنينفألضث  نفيلمبونلن
 ن ر لكنليل نفيةلرننن-بلر نفيلنيدانن-لنندأنفيلسلخور ن،اي ن نوحة نن(81)فينيدان

فألضللث  ننAbd-AmroنبللننلبلننللللرونSika ةللنينب علانسلل كانفي،ايل نفيللل النين ن
بلل ن ننفيمللر نفيلل  ننلابللوفنبلل نلعللرنن نولمحللىن يللكن(82)فيللالكننليلل نفيلمبللونل

لبللنوفن،يعللدينفيمرب لل ن نللللان مر حللانلابللرًفنلللل ن حعللينلارسللوفنفيمعللرنفيرولللاح ن
نث ادعينفين ح  نبكأنثر  ن.

 الحرف والوظائفثالثًا : 
ا ينفيدل نفلدعحلانثن،حانفيو،ا  نفيبرن  نوفيحةلو نك، لرًفنللننفيثلرينوفيوظل

فيمللر نبلل نلعللرنلبللاننفيمعللرنفيبرلللل ن نث لل نلللللوفنبايد للارلنورللل نفألغحللاين
 لللانن.ن(83)وفيلللالرنوفيررفللل نوفيبللرر نوفي لل  نوبملللنفيثللرينفي نو لل نفألخللرىن

 نوبرغينقل نفيو،ا  نفيبرن ل ن نل ن حعلان لردحلانفيلني أنللل ننب نفيمعرنفيرولاح 
ينبلل نفيمعللرنفيرولللاح ن نث لل نو للنحا ين ننفيمللر نظلللوفننفخللأنفيحسلل  نفيلعللرن

ن مللوننبايد ارلنوفيبرر ن
                                                 

80
- Clermont Ganneou : "Les Nabatiens en Egypte" , Revue de L’ Histoire 

des Religions , Paris , 1919 , Tom. LXXX , pp. 1-5 

ن(1فحظرنفيللث نرقين)
81

- Israel eph ’ Al :  The Ancient Arabs Nomads on The Bordar of The Fertile 

Crescent 9
th
 – 5

th
 Centuries B.C. , Leiden , 1082 ,  p. 194 

82
- Loc. Cit.  

83
- P. Enteuxeis : No. 47 
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 التجارة أ : 
دمدبرنفيد ارلن  ن  ينفيثرينفيد نلارسعانفيملر نبل ندلار خعينفيةلن ين ن

ل اورلنيعين نبايبخورنوفيدوفبأنوفيمرورنوفيلرنث  نكاحوفن دا روننلكنفيللايكنفي
وفيلبانن نكاحكن  ينفيبضا كنفيد نكاحوفن دا روننب عان نبثا  نفيللايكنفيل اورلن
يعللل  نفيبضلللا كن ملعلللين لدثلللوننيعلللين بلللوف نفيد لللارلنلمعلللين نوكاحلللكنلعلللرن  لللين

نفيد نكاحكنب نثا  نلاس نيع  نفيبضا كن نبايبخورن سدخنينب نفيلمابننفيللايك
 نكللللانفسلللدخنلكنفيمرلللورن  ضلللًانبللل نن(84)و ثلللنن  لللينلرفثلللأنفيدثحللل رنفيلعلللر  ن

 نفيدثحللل رن نوكاحلللكنفيسللل نفكنبللل نفيب ودلللاكنفيرفق للل ندسلللدخنين للل  نفيمرلللورنبك،لللرلن
بلللل ننا سللللدخنلنابكاحللللعللللبرن ن لللللانفيلللللرنوفي(ن85)وبخاعلللل نفيسلللل نفكنفيرولاح للللاكن

لل عللللانبللل ن نث للل نرفننفيرلللل نو لللنخالنبللل نعلللحال نفألنو للل نفألغلللرفلنفيرب للل ن
ننن.ن(86)فيمعرنفيرولاح نفيلد خر

ظلللكنفيبضللا كنفيمرب لل نفيدلل نكاحللكندللنخأنلعللرنبلل نفيمعللرنفيبرلللل نون
لللننرر لل نفيرللر نفيد ار لل نبلل نبلللبان ر للرلنسلل حاءن ندللنخأن  ضللًانبلل نفيمعلللرن

نفيرولاح ن ن فخدللينحاقلو لان نببملنن ننكلانن ثللعلانفيد لارنفيملر نفي حلوب  نننوفت
 نن(87)نودركللوفنحةوبللعينبلل نلعللرنبلل نفيمعللرنفيبرلللل ن)فيلم ح للوننوفيسللب  ونن(

وكلاحوفن حةللوننفيبضلا كنفيمرب ل نب نفيمعرنفيرولاح ن ندويىنفألحبارن   نفيلعل ن

                                                 
84

بر انسداركن:ن"فيبوفب نفي حوب  نيلبالننفيملر "ن ندر لل نللل نلثللننباثبلوفنن نل لل نفيل لنن -
ن132-127 نصنصنن1990 نلنننن2فيمننن

85
ن187 نصنن1979لرباننثلورن:ن سوف نفيمر ن نب روكن نن- 
86

ينوي لللل نولثرادعللللانبلللل ننفيبللللر نوفيغللللر ن) وفخللللرنحملللل ينركلللل نبعللللل ن:نفيرللللر نفيد ار لللل نفن- 
ن234 نصنن1973فيمعورنفيوسرى(ن نفيةا رلن ن

87
لثللللننلبلللننفيةلللانرنبابة لللانو،خلللرونن:نلخدلللارفكنللللننفيحةلللو نفي لح للل نفيةن لللل ن ندلللوحسن نن- 

ن296 نصنن1985
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انن سلللللدخر وحانللللللننبلللللوفر عينوبخاعللللل نفيةلللللارنفيللللل ينكلللللفيدللللل ندحد علللللانبالن لللللين
فيدل ندعلأنليل عينللننرر ل نمرب ل نفي حوب ل نلي ن اح نفيبضلا كنفي نن(88)فيبرق  
نن.نلي ننفخأنلعرفيد ارلننفخأنببانفي ر رلنفيمرب  ن نخرورن

،حانفيو،لللا  نفيبرن للل نفيدللل ندر لللكنليللل نفيمعلللرنفيبرللللل ن نللللنن ننودثلللن
للننبلالننفألحبلارنلي ننفخأنلعلرننكاحكند د ل،أنفيبلينوفيدلرنفيبضا كنفيمرب  ن
 ن(ن89)غلللرلنولحعلللانليللل نبلور لللوين،للليننفخلللأنفألسلللوف نفيلعلللر  ننللللننرر للل نلن حللل 

و نفيمللللنفءنفيلسللللدلرلنبلللل ننفألحبللللارنوفيبرايللللل نفيلللل ينوعللللأنبلللل نبملللللنوبللللرغينرن
بضا معينظلكندنخأنلعرنب نفيمعرنفألث اننلي نفيعنفينفيمسكرين نل ن نن

ن.نفيبرلل ن
 نوفحدبللللركن لللللانبلللل نفيمعللللرنفيرولللللاح نبةللللننرفنكن لللللنفن ينود للللاردعين

ن نوبللر نفيللنيدانوبللباحةوبللعينبلل ن ر للاءنلعللرن نوبخاعلل نبلل نفيعللثرفءنفيبللرق 
بلل ن ننفيةوفبللأنفيد ار لل نفيمرب لل نودثللن،حانلثللنىنفيو،للا  نفيبرن لل نن ر للرلنسلل حاءن 

فيةانللل نلبللرنفيبثللرنفألثلللرنكاحللكند للل نفيبضللا كنفيمرب لل نفيمعللرنفيرولللاح ن ن
برح كلل نيكلل ندحةلعللانليلل نبةللرنفيلعللر  نب لللود رفنول للوسن  رلللوسنوننيلللوفحئليلل نف

وقللننوظللأن يللكنثدللىنلعللنن نلللننرر لل نحعللرنفيح للأنولحعللانليلل نفيلللنننفيلعللر  ن
و كلنكنفيحةلو نفيمرب ل نفيدل ن نن(90) انر اننفي ينف دين ك،لرنبل حروح وسنبلوي سن

لل ن ننفيد لارنوفيد لارلنخللعانيحانفيد ارنفيمر نلل نعخورنفيعثرفءنفيبرق  ن
فيمللللر نكاحللللكند للللو نفيعللللثرفءنفيبللللرق  نثالللللل نفيبضللللا كنفيمرب لللل نليلللل ننفخللللأن

نفألسوف نفيلعر  ن.

                                                 
88

- Strabon : XVI , 26 
89

- P. Col. Zenon : Zenon Papyri , Businees Papers of third Century B.C. 

dealing with Palestine and Egypt , ed. By Westermann , W.L. , 

Columbia , No. 2  
90

- W.Chrest. : No. 273 
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فيدلل ندر لكنليلل نفيمعللرنفيحبر لل نفيمرب ل نكب لرلنلللننفيحةللو ن لللنفنننويلنح ا
 نوللللنن ل،لللل ن للل  نفيروللللاح ن ندثلللن،حانللللننوعلللوأنفيد لللارنفألحبلللارنليللل نلعلللرن

نفيحةو ن:ن
،للرنب عللانلللل ن،ال،لل نحةللو نحبر لل ندر للكن حةللو نوفنين ينلحلل ن نفيدلل نلر

نلي نفيةرننفي،اي نفيل النين نثلركنلل نفيعخورن نث  نحةر نب عان:
ن وسنبننثحظأنألوأن:نفيسالينفيحة نف

نباس نبنن خ رنوسمننفهللنفيحة نفي،اح ن:نفيسالين
نلوفننبننسالكنفيساليننن
نخارباسنوخا و نبحكنفيساليننن
نداحو نبننبلرف ن:نثظنسم نننن

نفيخلا نبننللرونفيحة نفي،اي ن:نفيسالين
نللاننبننلبننفهللنفيساليننن
نكا اينبننلبن نفيساليننن
ن.ن(91)سنبننبارفيندابح نفيساليننن

،للرنلللل ن،ال،لل نحةللو نبلل نوفنينفي ضللال ن ندر للكنليلل نلللانبلل نن وقللننلر
نفيةرح ننفي،اي نوفيرفبكنفيل الن  نن نحةر نب عان

ن وسنبنن.ن.ن.نفيسالين
ن وسنبنن.ن.ن.نبنن وسنفيسالين
ن.ن(92)لل رلنبنن وسننفيبرك ن

                                                 
91

- Tragenza : op. cit. , pp. 197-198 

ن(2فحظرنفيللث نرقين)
92

- Cook :  op. cit. . p. 73 

ن(3فحظرنفيللث نرقين)
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ن نفيد ندر كنلي نفيةرننفي،اي نفيل النينولننحةو ن ينضلل ن
ن.ن.ن.ن بننثساينلأنفيساليننن
ن.ن.ن.ن بنن.ن.ن.ننفيساليننن
ن.ن(ن93).ن.ن.نرفبوننبننلبنن.ن.ن.ننفيساليننن

 يكنلي ن اح نبمللنفيحةلو نفيحبر ل نفألخلرىنفيدل ندر لكنليل نفيمعلرن
ببلكأنكالللأن نولحعللانفيروللاح ن نويكللننسلوءنثايدعللان  ملحللان نحسلدر كندر لدعللان

،للرنلل للانبلل حةلل ن وبللانبملللنفيرسللولاكنغ للرنفيللعوللل ن نوفنىنفي ضللال ن ننلر
ن نوحةل نللنن(94)ويملعاندب رنلي نلكلاننفسلدرفث نسل لعانفألحبلارنبل نرسلولادعين

 نوحة ن،خلرنللننب لرنقرلارنن(95) ينضللانو ر كنلي نلعننفإللبرفرورن انر انن
بللل نب للرنفيحخ لللأنيدلللا رنوحةلل نن.ن(96)ن ر للكندار خلللانليلل نفيةلللرننفي،ايلل نفيلللل الني

 نوحة نلننوفنينلحل ينيحبرل ن لنلىنن(97)ن" وسنفيال   وسنبننحبر ن نلىن"
 نوبل نوفنينثلالل نن(98)ن"ن رلونبنن ح نبننكعالننفيحةلا نيلل كرىنثلظنسلم نن"

 نوبللل نلحرةللل ن بللل نكلللو نبلللوفنينن(99)حةللل نيدلللا رن لللنلىن"نبللللرنلأنبلللننلوللللون"ن
 نوحةلل نللللننن(100)فيثلالللاكنحةلل نيدلللا رنحبرلل ن لللنلىن"نرب حللوسنبللننعلللةرن"ن

 ن يلللكنليللل ن احللل نك، لللرنن(101)سلللين"نفبلللننفية حللل نبلللننلل لللون"نفيلحرةللل نحلسلللعانبا
                                                 

93
- Tragenza : op. cit. , p. 158 

ن(4يللث نرقين)فحظرنف
94

- Cook : op. cit. , p. 72 
95- Murry : op. cit. , p. 149 
96

- Mardith, D. : "The Roman Remains in the Eastern  Desart of Egypt" , 

JEA , Vol. 38 ,1952 , p. 109 
ن51 نصنن1لبننفيلحمينلبننفيثل ينس نن:نفيلر كنفيساب ن ن ن-97

98- Lettmann , E. : " Nabataean Inscriptions from Egypt " , II , BSOAS , Vol. 

XVI , 1954 , No. 75 , p. 224 
99- Ibid. : No. 61 , p. 119 
100- Ibid. : No. 58 , p. 216  
101- Ibid. : No. 59 , p. 217 
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فيحةلللو نفيحبر للل نفيدللل ن ن دسلللكنفيل لللاأنيللل كر انحظلللرًفنيك،ردعلللان نكللللان حعلللاندثللللأن
فيلضلوننحلسانيلحةو نفيل كورلن نث ل ن ننكلعلانحةلو ند كار ل نألسللاءنبمللن

ن.ن(102)فيد ارنفألحبارنفي  ننقنلوفنلي نلعرنيالد ارنبعان
فيد نلر،رنلل عانب نفيعثرفءنفيبلرق  نيحةو نفيحبر  ن   نفحخلصنلننون

رفكنفيد كار للللل نفيدللللل نكدبلللللكنبغلللللرلنفيللللل كرىنا ننفيسلللللل نفيغايبللللل نلل علللللان نفيمبللللل
 نكدبعللاند للارنلللر ن دللوفنلللننبللالننفألحبللارنليلل نوفيدلح للاكنبايبركلل نوفيثللظنفيسللم نن

 نلعرنبل نفيمعلرنفيروللاح نيكل ن ب ملوفنفيبضلا كنفيمرب ل نفيدل ندحد علانبالن لين
 سلدةروفنبل ن ل  نفيلحلار ن نبلأنكاحلكنل لرننرلر ن مبلروننولمحىن يلكن حعلينيلين

نلحعانلي ننفخأنفألقاي ينفيلعر  ن
 ننلمظلعلان ر لكنليل نللانبل نن  ضلًان نوفيالبكنيلحظلرنبل ن ل  نفيحةلو ن

فيةرح ننفي،اح نوفي،اي نفيل الن  نن نوحثننحملين نننوي نفألحبارنكاحكنقننسةركن
 نولمحللللىن يللللكن ننسللللةورنفيحظلللللاينني.ن106 ونن105ينبلللل ن  للللنينفيرولللللاننلللللا

فيس اس نب ننوي نفألحبارنيين لحكنفيد ارنفألحبلارنللننللارسل نحبلارعينفيد لارين
نفي ينفبدعروفنبعان نوظلوفن  دوننلعرنب نفيمعرنفيرولاح ن.

 الشرطة ب : 
ب نلعرنلباننفيمعر ننفيبرلل نوفيرولاح ن نللأنفيمر نب نفيبرر ن

ث لل نبلل نبللدىنل للا كنللللأنفيبللرر نبلل نفيمعللرنفيبرلللل ن نبحللرف ين مللللونن
 ينر للللاأنفيبللللرر نفيمللللر ن نبثرسللللوفننكللللانن رللللل نلللللل عين

 نوكللللاحوفننفيسلللل وننوفيسللللنوننوفيلحللللار نفيعللللثرفو  نوفألرفضلللل نفيررفل لللل نوغ ر للللا
ن.ن(103) دةاضوننروفدبعينلننفإلنفرلنفيبرلل  ن

                                                 
102- Gannean , C. : " Les Nabatianns en Egypte ", Recueil d’ Archaeologie 

Orient , 1924 , p. 81 
103

- P. Cairo-Zenon : 59296 ; P. Hambourg : No. 105 
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ث لل نحدمللرين ن  ضللًانرر نبلل نفيبللبةللننلللللوفنبلل نفيمعللرنفيرولللاح ن لللان
ودحةسين   نفيكلل نلي ننظ ل ن رل نلل عانلننخالأنونلل عين

 ينفيمربلللل ن نوفي،للللاح ننو لللل نلللللننفيكلللللل ننلةرملللل نن نفألوأن:ن
بلمحللىنرفللل نفيحبللاأن نوبلل يكندعللبينفيكلللل ن نفيمربلل نرفللل نفيحبللاأن نن

،للا  نفيبرن لل نفي وحاح لل نفيدلل ندر للكنليلل ندمر لللًانيلللان ثللللانلللننسللال نودحاويللكنفيون
فيمعللللرنفيرولللللاح ن ن لللل  نفيوظ للللل نلللللننث لللل نفيلعللللاينفيدلللل نقللللاينبعللللان عللللثابعان
ولحار ندلركر ين نودةنينفيمن ننلننفألني نلل نو ونن"فيمرب نرفل نفيحباأ"نبل نن
للللوظل نفيثكولللل ن.نوب للللان لللل ننرفسللل نيلللو، ةد ننللللنن للل  نفيو،لللا  نللللننفيملللر ن

ن.فيرولاح نفيبرر نب نفيمعرن
در كنفيو، ة نفألويلىنليل نفيملاينفي،لاح نللننثكلينفإللبرفرلورن حروح حلوسن

 وي للوسننو لل نبللكوىنليلل نف بسللدرفد  وسنن ني(139ب للوسن)
سللدادو دوسنبللننسنبللنندونلللننبللابوننبللننب دروح للاحوسن

 نكا ننقر ننباحولا وس
فيدلل ندةللكننسللوكحوبا ونح سللوسن

نقلللللللللل ين رسللللللللل حويإلنفيدلللللللللابكنقسلللللللللين  رفقل لللللللللنسننفخلللللللللأن
نو ونبل نفيوقلكنحلسلانفيمربل نرفلل نفيحبلاأنن 

نبللللللللل ن للللللللللركنقر للللللللل نسلللللللللوكحوبا ونح سلللللللللوسفيللللللللل ين مللللللللللأنن
 نوفيللللللللل ينفكدبلللللللللين نن(ن104)نِ ن

نسناي لللللاركنقللللننسللللرقكنبوفسللللر ن اربا للللا،ونفيخر حلللل نفيخاعلللل نب
ليللل نراسلللاء نللللوظل نفي للللركن نويعللل فنبةلللننقلللنيننسنوبوي لللن كون

                                                 
حو د نكللللاننبللللان لللللركن سللللدةبأنفيد للللارلنفيةانللللل نلللللننفيبللللر ن رسللللأل لللل كرن ننفإلقللللل ينفن-ن104

نننوفإلسكحنر  نب نفيمعر ننفيبرلل نوفيرولاح 
 Bevan : op. cit. , pp. 154-155ن 
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 نو للل نسللل أنفيعلللانرفكنوفيلللوفرنفكنفيللللارلنخلللالأننحسلللخ نبخلللرن لللنن اربا لللا،وس
اكنفيلاي لللل نفيدللل نفردكبعللللانبوي للللن كوسنخايللللفي للللركنوفيدلللل ندثدلللوينلللللل نكللللأنفيل

سنبح دللانبلل نفإلبللال ندوسن حللانلحللنلانللللينبوي للن كونسن نو لل كرنبللابونو اربا للادون
للحعين نفلدلنىنللل عينللكن بلخاصن خللر ننو وسلمو نضلربان نويلين كدللوفنبلل يكن ن
بأن قالوفنلل ان  رفقل نسن ثلننثلرفسنفيثكولل ن نوثلللو نبلايةولنليل نلكدل نلنفرلن

ينسللللللل أنفيلخايللللللللاكنفيخلللللللاصنركنو للللللللنو نيكللللللل ن  مللللللللو ن مرللللللل عحلللللللاظرنفي لللللللل
سن نويكحللانربلللنو رسللأن لل  نفيبللكوىنليلل نف ب سللدرفد  وسن نو ةللوأنبعاربا للا،ون

 ننفيسب نفير  س نب نلرسلاأن ل  نفيبلكوىن ن لونللانوقلكنلل لانللننضلررن ن،لين
ن(ن.ن105سن نسب نفيحرف ن)ون رب نفيبكوىنبحسخ نبخرن نن اربا ا،

 ة ن ننبابوسنفيمرب نرفل نفيحباأن نكاننكا حًانيةر  نوحدب ننلنن   نفيو،
سوكحوبا ونح سوسنلثنىنقرىنلقل ين رس حوين نوب نفيوقكنحلسان ونرفل نفيحباأن
فيخللاصنب لللركنفيةر لل ن نويكللننلللننغ للرنفيلملللوينرب ملل ن لل  نفيوظ للل ن نسللوفءن
كاحللكنددمللل نبثرفسلل نفي لللركنكلللان للونوفضللينلللننف سللين"رفللل نفيحبللاأ"ن ين حعللان
ددمل نب اح نرقاب نلل نللاأنفي لاركن نوبخاع نلانثن نلنندثايينللاأن
في لللركنضللن نلحللنلانلللللوفن حللانفكدبللينلخايلللاكنبمضللعينوسللرقادعينلللنننخللأن

نعانرفكنووفرنفكنفي لركن.ن
ي.نن104 لللانفيو، ةلل نفي،اح لل ن نبدر للكنليلل نبنف لل نبللعرن كدللوبرنلللننفيمللاين

للللركنللللننبلللعرندلللوكن نبدللل كرنللللننثكلللينفإللبرفرلللورندرف لللانن نو للل نسللل أنفي 
فيو، ةللل ن ننل للللو ننخلللأن للل فنفيبلللعرنو لللوندسلللملا  نودسلللم نوخلسللل نننرفخلللل ن
و،ال، نوربكن وبوأن نلي ن اح نبضا كن خرىنلسدورنلن نودبل رنفيو، ةل نليل ن نن

فيمرب للاننننوفللوح للوسنن لل فنفيللنخأنبمللننخعللينروفدلل ن،سللون

                                                 
105

- P. Amherst : Grenfell and Hunt , The Amherst Papyri , London , I,(1900) 

, II , (1901) , No. 77 
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خلل نيكلأنوفثلنن ن علبينفيل للو ننرفن16و ل ننرلالنفيحباأن
نرفخللل ن نو لل فنفيدةر للرنفيخللاصنبللنخأنفي لللركنفيلل ين ةللنينليلل ن  رفقل للنسنن32

ن.ن(106)ر  سنفيل حاءن
وحدملللرينبللل ن للل  نفيو، ةللل نللللل نلربللل ن لللنلىنفللوح لللوسنفيمربللل نرفلللل ن
فيحبللاأن نو للون دةاضلللىنرفدبللانفيبللعرينوفيللل ين خعللينلللنننخلللأنفي لللركن نو للل فن

ننكاحللكنفيو، ةلل نيلليندثللننن سلللانيعلل فن اكللننلللل نفردبللارن لل  ن فيوظ للل نبللاي لركنوفت
نفي لركن

كنلللابرلنفو حللاكنفيمن للننلللننفيو،للا  نفيبرن لل نفيدلل نحللرىنبلل ن،حا ا للانلبللارن
ي.نن248 ر لكندار خعلانليل نللاينبحةر نب نو، ة نبرن  نن.لي نفيمرب نرفل نفيحباأن

يةل ن لل معينل لول نلننفألبرفننفي  نن سكحوننب نلقل ين رسل حوين ثلللوننلنن
ن نو للين وي ر للوسند داح لللاحوسننفيمربلل نرفللل نفيحبللاأ

و لللللينفيملللللر نرللللللالنفيحبلللللاأنن و للوح لللللوسننوللللللاورسن
وو، ةل نن.ن(107)نلقلل ين رسل حوين للاركن مللونننفخأنو ل معين

 وحللللوسندلللل كرنفندر للللكنليلللل نفيحعللللينفألوأنلللللننفيةللللرننفيرفبللللكنفيللللل الني خللللرىن
بلللللللللللللللللللننسلللللللللللللللللللاكاوحوسنننفيحبلللللللللللللللللللاأنفيمربللللللللللللللللللل نرفلللللللللللللللللللل ن

(108)ن.ن
وفت فننقةحانفيحظلرنبل ن ل  نفيو،لا  نسلايل نفيل كرن نحالثلظن نن حلاكن ك،لرن
لننلوظين ثلأن ل فنفيلةل ن نكللان حعلانوظ لل نددملل نب للركن رسل حوين نفيل ين

دةاضلىنرفدبلانللنننخلأن نوكاننثالأن  فنفيلةل ن (ن109) سدةبأنفيوفرنفكنفيبرق  ن
                                                 

106
- Wchauson : " Greek Papyri " , Aegyptus , Vol.IX , 1928 , pp. 240-250 , 

col. V , LL. 14 ff 
  
107

- Select Pap. : No. 291 
108

- P. London : Vol. V , No. 1652 
109

- Grenfell : P. Amherst , p. 94 
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ننكاننلننغ رنفيلملوينلا  ل ن ل  نفيوظ لل ن نسلوفءنكاحلكنيلثرفسل ن في لركن نوفت
ن ينيلرفقب نفيلوظل نن.

  
 الخاتمة 
فيملللر نلابلللوفنبللل نلعلللرنبللل نفيمعلللرنفيروللللاح ن نننو كللل فن دضلللينيحلللان

وحخللصنلللنن ل  نفينرفسل نبايحدللا  ن نوبلكلوفن احبلًانللننحسلل  نفيل دللكنفيلعلرين
نفآلد  ن:ن

بعنكنلعرنب نفيمعرنفيرولاح ن  رفكنلرب ل ن نوكاحلكنبلبان ر لرلن
فيدللل ننخللللكنوفينف لللل نسللل حاءن للل نفيةحرلللرلنفي،ابدللل نفيللدوثللل نيلع لللرفكنفي لال للل ن

وكاحلللكنفيرلللر نلعلللرنبللل ن وفخلللرنفيمعلللرنفيبرللللل نو وف لللأنفيمعلللرنفيروللللاح ن ن
 نفيعللثرفو  نفيدلل ندللربرنفيلللوفحئنفيلعللر  نلللل نفيبثللرنفألثلللرنبحعللرنفيح للأن لل

ليلل ننفخللأنفألسللوف نفيلعللر  نفيلللنخأنفيلحاسلل نيلع للرفكنفيلاقدلل نيلد للارنفيمللر ن
نن.ب نوفنينفيح أن

فسدةرنفيمر نب نلحار نلنلننفخأنلعرن نث ل نو لنحا يننفخلأنقلرىن
قلللل ين وكسللل رحخوسن وللللنننفألقلللاي ينفيلعلللر  ن نباسلللدةروفننفخلللأنلقلللل ين رسللل حوينوفت

مللر نفيلل ين ةللكنبللر ننيدللانفيح للأن نولن حلل نفإلسللكحنر  ن نكلللانسلللمحانلللننلقللل ينفي
ث لل نثللن،دحانفيو،للا  نفيبرن لل نلللننوفسللدةرنفيمللر ن  ضللًانبلل نفيعللثرفءنفيبللرق  ن ن

فألربللارخ ن نو للونفيثللاكينفإلنفرينيلعللثرفءنفيبللرق  ن نو بللنون ننفيدوف للننفيمربلل ن
بللل نفيعلللثرفءنفيبلللرق  نكلللاننللثوظلللًانليللل نفيثلللننفيللل يننبلللكنفيكدلللا نفيكالسللل ك  نن

بللللل نفيمعلللللرنفيروللللللاح ن رلةلللللوننيلظللللل نبلللللالننفيملللللر نللللللل ننفيللللل  ننرفروفنلعلللللر
ننفيعثرفءنفيبرق  ن.ن

كلللاننفألحبلللارن حةللللوننفيبضلللا كنفيمرب للل نللللننبالن لللينليللل ننفخلللأنفألسلللوف ن
ردعينبعلان نا  نودركوفنيحانحةوبًاند كار  نداكلننللل ننخلويعينلعلرنولدلفيلعر  ن
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ضال نووفنينوبخاع نب نوفنينفي وفحدبركن   نفيحةو نب نفيعثرفءنفيبرق  ن
نن.نثلال نو ينلح نوغ ر ي

للللأنفيمللر ن  ضللًانبلل نفيبللرر ن نث لل نو للنحا ين ثللللوننيةلل نفيمربلل ن
كحوبا ونح سللللوسننفخللللأنلقللللل ينونسللللرفللللل نفيحبللللاأن نفيلللل ينكللللانن ملللللأنبلللل ن لللللركن

ننكحانيينحدوعأنلي نلمحىنلثنننونق  نيع  نفيوظ لل ن نسلوفءنكاحلكن رس حوين وفت
نرقاب  ن ينيثرفس نفي لركن
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 المالحق
ن(1فيللث نرقين)

 
نحة نلمبننفيلمبونلنفيالكنب ندأنفيبةاب نب نوفنينفيرل الك

ن
ن(3فيللث نرقين)ننننننننننننننن(2فيللث نرقين)

ننننننننننننن
نحةو نوفنينفي ضال نننحةو ن ينلح 

نلر،رنلل عانلدحا،رلنب ننوفنينفيبا  نووفني
ندلين رءن سلأن ثننفآلبارن نويةنننن ينلح 

نكب رنلحعانبسب نفيلاءن
ن
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ن
ن

ن(4فيللث نرقين)
ن

ن
نحةو ن ينضللا

نلر،رنلل عانلحةوب نلل ن ثننفألث ارنفيباي  نب ن ينضللا
ن سلأنفيلاءن نلل نبمنن،لاح  ن ل اأنبلاأنبر نلوقكن ينلح 

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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 ثانيًا : المراجع
 أ : مراجع بالمغة العربية

لكدبلل نفألح لللونفيلعللر  ن ن ربملل ن:ندللار خنلعللرندثللكنفيثكللينفيبرلللل ن ننلبللرف  ينحعللث ن-1
نين1984  رفءن نفيةا رلن ن

ني.1970 ثلننلخدارنللرن:ندار خنفيلغ نفيمرب  نب نلعرن نفيةا رلن نن-2
ني.ن2000فبكارنفيسةاين:نفين ننب نلعرنفيةن ل ن نفيةا رلن نن-3
 ندثة للل نلثللللننبلللننللللل نفألكلللو ن ننفيثسلللننبلللنن ثللللننفيعللللنفح ن:نعلللل ن ر لللرلنفيملللر ن-4

ني.1990عحماءن ن
ني.1988 برف  أنسل لانن بورن:نفيبنونوفيبان  ن نب روكن نن-5
 وفننلل ن:نفيللعأنب ندار خنفيمر نقبأنفإلسالين نلبرلن  رفءن ننفرنفيملينيللال  نن نن-6

نين.1980بغنفنن ن
ن.ني2007عحماءن ننلبننفهللن بونفيغ  ن:نبالننفيمر نب نفيدار خنفيةن ين ن-7
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لبننفيلحمينلبلننفيثلل ينسل نن:ن"نعلالكنفألحبلارنبلعلرنللننخلالأنفيحةلو نفيحبر ل نللل نن-8
علللخورنفيث لللارنوعلللثرفءنلعلللرنفيبلللرق  ن"نل لللل نكل للل نفآلنف نوفيمللللوين

ني.1980 نن1فإلحساح  ن ن 
ني.1979لرباننثلورن:ن سوف نفيمر ن نب روكن نن-9
يلللبالننفيملللر "ن ندر لللل نلللل نلثللللننباثبلللوفنن نل لللل ننبر للانسلللداركن:ن"فيبوفبللل نفي حوب لل ن-10

ني.1990 نلنننن2في لنن نفيمننن
ب ل للل نثدلللىن:ندلللار خنسلللور انيبحلللاننوبلسلللر نن نكن برف  لللأن بلللورن نكللللاأنفي لللار ىن نن-11

ن427-ن426 نصنصنن1950ب روكن نن,ن ننفرنفي،ةاب 1,ن  رءفنن
قبللأنفيللل الننوثدللىنفيةللرننفي،ايلل نكرسللد اننروبللانن:نللايللكنفيلردلمللاكنلللننفيةللرننفألوأنن-12

فيلللل النين نبللل نكدلللا نفيللل لننبللل نبلللالننللكللل نسلللب ن ندر لللل نبلللنرنفيلللن نن
ني.1999لرونك ن نلرف م ن وسينلثلننلبننفهللن ن

يرلللل نلبلللننفيو لللا ن ث لللىن:نفيملللر نبللل نفيمعلللورنفيةن لللل ن ننفرنفيلمربللل نفي الم للل ن نن-13
ني.1988فإلسكحنر  ن ن

و،خلللرونن:نلخدلللارفكنللللننفيحةلللو نفي لح للل نفيةن لللل ن ندلللوحسن ننلثللللننلبلللننفيةلللانرنبابة لللان-14
ني.1985

"نفيمالقللاكنفيلعللر  نفيمرب لل نبلل نفيمعللورنفيةن للل ن نبثلل نلثلللننلبللننفيةللانرنلثلللنن:نن-15
ن10-5لةلللنينبللل نفيحلللنولنفيمايل للل نفألويلللىنينرفسلللاكنفي ر لللرلنفيمرب للل نللللنن

ين نقسلللللللينن1977 بر لللللللأنن28-23هنوفيلوفبللللللل نن1397 للللللللانينفألوأن
دللللار خن نكل لللل نفآلنف ن ن الملللل نفير للللالن نلربملللل ن الملللل نفير للللالن نفي

ني.1979
حمللل ينركللل نبعلللل ن:نفيرلللر نفيد ار للل نفينوي للل نولثرادعلللانبللل ننفيبلللر نوفيغلللر ن) وفخلللرنن-16

ني.1973فيمعورنفيوسر (ن نفيةا رلن ن
حلداي نيو سن:نفيث النب نلعرندثكنفيثكينفيروللاح ن ندر لل نبلورينلكلاوين نفيةلا رلنن-17

ني.2001ن 
و  للل نكاللللأن:نن لللونورنفيعلللةل نبللل نلعلللرنبللل نفيةلللرننفألوأنقبلللأنفيلللل النن نفيةلللا رلن نن-18

ن1947
ن
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