
      2222(    ديسمبر 2/2( ، العدد )4جامعة مدينة السادات    المجلد ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

 

 1محمود الحسيني محمد       1معتز أحمد مرعي       1سعيد المغاوري محمد

 كمية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات 1

فاذ)ب   يييليياذلب يدييل  ةذيلقييهذاييلبذب الييءذب ىييلتذاليياذب ارييبينذب لىييبن ذاييياذب   ييل ياذل ايي ذب ل يي
لبذب اربينذاياذب   ل ياذب فبالياذ  صنذلاياذ اي ذ صينذ صنذخال ذب قنلاذبألل اذ لدجنة،ذذلظدنذا

 اذ ا ذب ل ة،ذفلمذيكاذ اي ذب ل يةذاصبصينذ د ليةذلطذ ىيمد ةذ ياذجبصي ذب يلطةذب   يل يا،ذاي ذ رايلبذ
 لنبًذطذي ييادباذايي ذفيياذج ييياذ جييبطفذب ليييبة،ذفقيي ذباا يي ذاليييدمذب ريين ذفيياذب  بنةذب  لليييةذ   ييب يمذ

ب  ال اذ  صن،ذل لىلفذ صيبذب ان ييبفذب رناييةذ اذ اي ذب ل يةذ يمذيكلصيلبذب  صنية،ذخبصةذار ذب فاحذ
،ذ لصلنياذفاذماقةذبجا بايةذ ريصةذا ذاريبينذ رديمذب   يل لاذلبصااينلبذفياذج يياذماقيبفذب  جا يا

لايمذالىييحذل يلذكلي ذذ،  ب يمذلا ب دبذب  بنيييا،ذلب اجيبن،ذلب لينفييا،ذلب  ييبنايافلج ذ صدمذلكبمذ 
،ذةل لب يياذب اريبينذب لىييبن ذ يياذب  صيب نذلب  نبجيياذب ابنيخيييذب ابنيخيييةذقبتذبأللي بء ياذخييال ذب ييا

،ذلب اهذ ظدنفذب رال بفذبطجا بايةذايياذب   يل ياذل اي ذب ل يةذ ياذااذمنيقذب ان يبفذب رناية يىبذل
ذ.ذذخال ذاقل ذب يلبجذلاقل ذب كنبت

ي ذ صين،ذب قينلاذب اربينذب لىبني،ذب اربينذب جا يباه،ذ اي ذب ل ية،ذب   يل يا،ذصيرذ

ذ.،ذب دجنةبألل ه

ي ،ذلب  يل ةلب  لايةذذب اربينذ غةذ:ذبااقذ اذاربيالب:ذابالبذالاذبألُ فة بياش ،ذل صي ذب اريبينذب  يل ا،ذلاش
) ج اذب لغييةذ يذاييبنذ ريي .ذلب رييينذ رصييب ذب ليييبةذل ييبذاكييلاذايي ذب ليييبةذ يياذب  مرييمذلب  ايين ذلب يي خ 

ذ يياذب ارييبلاذب ييل ذيقييلمذاليياذ  ييب ذب  قييةذلبطلايينبمذذ، 936م،4002ب رناييية، لب ارييبينذاييلذىيين ل
نذايلذم كبصييةذب ريينذ ياذباخينذب  خالياذ يًصيبذ لذجص يبًذ لذ،ذلب اربي 8،ص8661)ب اليجني،ب  ااب  يا

ذ. 8،ذص4002)االجه،ذ غًةذ لذلىبنًة،ذلب ق نةذالاذل لذب رينذاي نذ لاذصرلاةذ لذلنج

فيهذظي ذ يب يةذذم 928/ذـايذ48) ق ذاربينذب   ل لاذ اذ ا ذب ل يةذ صيلذب فياحذب  يال هذ  صينذايبمذذ
ب ا ب حذب  يصهذالاذب نغمذ اذبصاابنذب  يالمذايياذ اي ذب ياال ذلارنيي ذب ي لبلياذلصييللذاريلذب قاب ي ذ
ب رناييييييييييةذم ييييييييياذ صييييييييينذلصيييييييييري ابذبألالييييييييياذذل يييييييييكصدمذاب  ييييييييي اذلب نيييييييييياذلبخييييييييياالمدمذ

ا يب حذب ي يصهذلاربينذب لطةذ اذ ا ذب ل ةذاربيابًذلىبنيبًذي يل  ذب ذ ،2،ص8661)ابفره،اب  صنييا
لب ل ذلا مذب كنب ،ذفكبصفذب لنيةذب  يصيةذب اهذذاربينذادبذب   ل لاذ اذ اي ذب ل يةذايهذب  ي ةذب   يييةذ

فيهذب اريبينذب لىيبنيذذ-صيلاذ ذاليي ذل يلمذ- ل ل ةذب  ال ية،ذليءذب ا  ذب خلفيبتذلب يلطةذاب ن يل 
صبتذب فاحذب  ال هذ  صنذل  صيبتذلطياي ذب  يصهذ اذ ا ذب ل ة،ذل ج اذب  ؤنخلاذ اذا نلذااذب ربصذ  

ب اهذذطذايب ذ ب  ةذاب قن ذ اذ صمقةذب ف مبمذم ياذبااذك يبذذيةب كصب  ذب قامذب  ربا ذب يدل يةذلذ مذيد م
اييه،ذللييبفظذاليدييبذل ييمذي خييلذ صدييبذاييي بً،ذاركيي ذ ييبذكييباذفييهذب لكييمذب اييصمييهذ يياذارصيي ذلارييلي ذ

ذ. 440،ص4006)ب صقيل ه،لبىمدب 

،ذل يمذيىياذدمأل يباذالياذ صف يدمذل ليادمذلكصب  يدمذلصيلابصب ل  ييليياذماذا ينلذاياذب ريبصذ اذل  ذ
 ييييياذ  الكيييييبفذب كصيييييب  ،ذل يييييمذيناكييييي ذا يييييالًذ ييييياذ ا يييييب ذب  يييييل ذذتا ييييينلذيييييي  ذالييييياذايييييه

،ذلانلذ دمذب لنيةذب  يصيةذب اهذذ مذيصر يلبذاديبذ ياذ اي ذل يلذاقيناذ ياذ 843،ص8628) نصل  ،لب صد 
،ذلاردي ذاري مذا خلي ذفيهذاي لصدمذ 13،ص4001)ييي ،يةذفهذم ب ةذب ارب نذب  يصيةب ي باذلكف ذ دمذب لن

ب  يصييييييييةذاييييييي يذايييييييك ذ ييييييياذبألايييييييكب ،ذلفيييييييللذ  يييييييلنامذب  بخلييييييييةذلب خبصيييييييةذاديييييييمذم ييييييياذ
ذ. 104،ص8612)ل ي  ،نؤ ب دم
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لا  اذ غلاييةذلطةذ صينذار ينلذاياذب ريبصذفيهذاربياي ذ ياذ اي ذب ل ية،ذلانكيلبذ ديمذب اي لاذب  بخلييةذ
لصدبذاب كيفيةذب اهذذاافقذ اذ لكب دمذلفهذصف ذب ل فذطذااربنلذ اذ لكبمذب  يالم،ذفقي ذ يب ذناصيبذيصظ 

اريب اذ ذ

ا اي ذل اذ ظيبانذب اريبينذب لىيبنيذ اذ لنذب رايب ةذب خبصيةذذ، 22) لنةذب  ب  ة،ذآيةذن م 

ب ل ةذ اذكصب  ،ذلاياذا ارفذاب ل بيةذلب صيبصةذا ذب ال ءذب ك ينذ صدبذفهذظ ذب لكمذب  يال هذلايلبذ
،ذلب   ي ذالياذ 332،ص4001)ل ا،ذ ارءذب ى بصبفذلب  ربا بفذب اهذ خلابذب   ل لاذالاذاباقدم

ص ذا  نلذااذب ريبصذفيهذل لذب اربينذب لىبنيذذ اذا نلذااذب ربصذ اماذاصيب ياذب امنلذار ذ اذ  َّ
ال اييي ذم ييياذب ييياال ذ اميييب ذب  يييلمةذب كب ليييةذالييياذنابييييب ذ ييياذب قيييامذلب  يييلمباذب  مليييقذ  بنةذاييي لاذ

ذ. 806،ذص4084،ذ8)بااذب  قفا،جب كصي ة

فييهذب ييارب ةذ كبصايي ذفييهذظيي ذب  ييالمذاريي ذ اذكييباذ ىييمدً بذل ييلافذكصب  يي ذ يرقييلاهذل يي ذايي  ذب  ييلا ذب
ذ يرقلاييةب لاربينذب لىبنيذفق ذا  ذب   ل لاذالاذن ذارلذب كصب  ذذل  الك ذاي ذب اييصمييا،ذلصظنبًذ

ذ28ففيهذ ييبمذب امينلذ غيبالاذ)ذذ، 21،ذص8606)بااذب امنييق،لبأل ينةذب اهذذكبصفذالفذي ذب  لكبصيا
،ذلكل لذاصييفذ 810،ذص4084،ذ4)بااذب  قفا،جمذ ذا نفذكصي ةذ ااذ قب ذ922ذ–ذ998اـذ/ذذ11ذ–

،ذ 1،ذص4002،ذ4)ب  ييلمه،ذجنذ  صيبتذلطييةذ  يل ةذاياذ خلي ذبألصصبني ل ذكصي ةذفهذف مبمذ ص
،ذلايب ذب ك يينلاذ ل يلا ذ 11) نصل ي ،ذص لكيادمذ دل ذب كصب  ذلبأل ينةذ يرقلايلابلل لذار ذ اذ  افذ

ار ذ اذ جانلبذالاذانكي ،ذل صياحذبأل ايبمذيا اريلاذالنييةذاب يةذفيهذب ي يا،ذلاينلذب   يل لاذذيرقلاهب 
خبصةذب قامذب لنيةذب  يصيةذفهذبخايبنذ اذيكلاذ   لطًذاياذاي لصدم،ذالياذاكي ذ يبذفرلي ذألا ذب ل ةذل

ب اييصميييلاذفييهذفيينلذامنكييبًذ لكبصيييبذاليياذب قييامذبألن ييللك ،ذل ييمذيرييناذايياذب ييلطةذ صدييمذابنىييلبذ
لفيهذ،ذذ 816،ذص8620)ب كبايا،ذبصاخب ذذ لذاريياذب امبنكيةذمطذملبذملي ذب صصيبن ذل يلذ ياذب لب ه

مذ ذ  ذل ياذبخاييبنذب صصيبن ذ امنكيبذ ديمذذ201ذ–ذ910اـذ/ذذ19ذ–ذ91اا ذب ريييذااذ نلباذ)ذلطيةذ
ي ااذ ي لاذ اذ ا ذب  انقذ ينيبصه،ذلارجي ذب يلب هذااي ذب رييييذاياذ ينلباذ ياذايلبذبطخاييبنذألاذ

ا كي ذذب امنلذغني ذاصدمذل ي ذ اذاال امذ،ذل مذيرنفل ذمطذ فانةذ نياة،ذلنغمذل لذ  ن ذامنيكبذار  ب
،ذل بنذب   ل لاذاديل ذب  يب يةذ ياذب  لكيبصياذفليمذياي خللبذفيهذ 838،ذص4)ب  قفا،ذج اذ لبفقادمذالي 
ذ. 823،ذص4)ب  قفا،جذبخايبنذامبنكادم

مذ ذفقيي ذاييمذبطافييبقذايصيي ذلاييياذذ222ذ–ذ243اييـذ/ذذ849ذ–ذ801ففييهذخالفييةذااييبمذايياذاايي ذب  لييلذ)ذذ
ذ232ذ–ذ243ايـذ/ذذ889ذ–ذ801  نذاا ذ ذاياذب لاليب ذ)ذب اييصميياذالاذاريياذامنكبذ ل لكبصيا،ذل

؛ذلصظيينبًذ لارييبينذ 29،ص4)ب امنيق،ذج  اييبمذب يرب اييةذمذ ذ اذييين ذم يييدمذكصب  ييدمذب اييهذذكبصييفذفييهذييي ذ
ب لىبنيذفهذب قنلاذبألل اذ لدجنةذن فذارلذب كصب  ذب  لكبصيةذبألخن ذب ايهذذكبصيفذفيهذيي ذب يرب ايةذ

،ذ 14،ذص4،8114) صييييارة،جمذ ذ106ذ–ذ219ايييـذ/ذذ863ذ–ذ820ذفيييهذخالفيييةذايييبنلاذب نايييي ذ)
لكفلييفذب  ل ييةذب  ييال يةذألايي ذب ل ييةذلنيييةذب قيييبمذااييرب نامذلمقل ييدمذب  يصيييةذخييال ذب قيينلاذبألل يياذ

ذ.ذذ 360،ص8612)ذاا ب لميا، لدجنة

ارييبينذب لىييبنيذاييياذب   ييل ياذل ايي ذب ل ييةذفييهذ جييبطفذب ليييبةذب  اريي  ةذكب  بنيييةذ قيي ذصييا ذايياذب 
لبط اصب يةذااذلجل ذ ريب الفذميايةذذلاال يبفذبجا باييةذايياذب جيبصايا،ذلكبصيفذ ياذ ي بفذب اريبينذ
ب لىبنيذ ا  ذب لل ةذبطجا بايةذلب   بلبةذلب ر  ذايياذ اي ذب ل يةذلب   يل ياذفيهذب لقيلقذلب لبجايبفذ

اريب اذ ياذكايب ذ ذك يبذايصي ذ يالبص ذلذ ذب  جا اذب لبل .ذلكباذ ا  ذب اربينذب لىبنيذالاذ  يب اجب
 فيهذكاباي ذب رييييذ

مذبطجا يباهذيا ياذلكيباذب صظيبذ، 1) يلنةذب   الصية،ذآييةذن يمذ 

 غينذب   ل ياذك بذيا اذ ل  ل ياذ صف دم؛ذفكيباذكي ذ ياذب جيبصاياذيخىياذفيهذ ريايا ذ ظينلاذ  ب ييةذ
ل مذيصري ذب قامذااذااب  ذب رال بفذلب  رب الفذ اذب   ل ياذفيهذ،ذ 444،ذص4001)جنلصايبم، ا ب لة

ياذفيهذب  ي اذب ايهذذ صايبابذب   يل لا،ذبط لنذب ليبايةذب  خالفة،ذل  ذبصاانفذ لنذب قامذاياذ لنذب   ل 
مذ  اذياصاذ لقامذاب   اذاريلذب   يبكاذذ201ذ–ذ911اـذ/ذذ19ذ–ذ91ل  ذ  نذاا ذب ريييذااذ نلبا)ذ

ذ. 834،ذص4)ذب  قفا،جلارلذب كصب  ذلبأل ينةذلخبصةذ  اذب صري ذبألالا



      2222(    ديسمبر 2/2( ، العدد )4جامعة مدينة السادات    المجلد ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

 

لمن يبًتذ  اييب  ذذ،اجييبنةل ي ذ ايبلذب ايينحذب لصيياذب ارب يي ذ رديمذفييهذب ايياذلب اينبتذل اييبنكادمذفيهذذب ذ
ب اربينذب لىبنيذفق ذ جبيذب  المذارييةذ ا ذب ل ةذفهذ صب ادمذلادص ادمذفهذ فنبلدمذذل لي ذب ييلبجذ

اابنلذلاريب اذفيهذكاباي ذك بذ ب ذناصبذذ، 420،ذص8)بااذ يمذب جليية،ج اذص ب دمذب رفيفبفذب  لصصبف
ب رييي 

ذياذب   ل ياذل ا ذب ل ة.لبطص  بجذاذ،ذل   ذل لذم اذبط ايبج 1،ذآيةذن مذ)ب  ب  ة 

 ؤ  يبًذ لاريبينذب لىيبنيذفيهذب  جيب ذبطجا يباه،ذليص يبذا ي ذذ-صيلاذ ذاليي ذل يلمذذ–لكباذب صاهذ
اال بفذ اذبأل ابمذلب صصيبن ذل ن ي ذم ييدمذب ن يب  ذفكيباذ ياذىي اذاي بيبذب  قيل  ذ لن يل ذجبنييةذ

 صجايفذ ي ذماينبايم،ذل ي ذب اي  ذاريلذلذ-صيلاذ ذاليي ذل يلمذذذذ-ا  اذ بنييةذب قامييةذفايلجديبذب صايه
فكييباذب صييلباهذخبنجييةذايياذللبفييةذ يي ذايييلجذب يين ةذذ اميييةذذ-صييلاذ ذالييي ذل ييلمذذ–ب صييلباةذاييب صاهذ

ل صجييي ذ صديييبذل ييي بًذيييي ااذايييلا،ذلظليييلبذيريايييلاذفيييهذ صييينذل صييياحذص ييي ذآ ذخبنجيييةذ صااييينذفيييهذ
بل،ذلل ييباذايياذ باييف،ذ،ذلايييلجذب صييلباهذييييي ذايياذاايي ذ ذايياذب جيين 12)اا ب لكم،ذ .ف،ص صيين

،ذل يي ذك يينذ 424،ذص8)ب  يييلمه،ذجل ل يي ذايياذ  ييل ة،ذل ليييةذايياذخليفييةذب كلايياذ يياذص ييبتذبأل ابم
ب يلبجذ اذ ا ذب ل ةذليص بذابجنفذارلذب قاب  ذب رنايةذم اذصري ذ صنذبألالا؛ذا ا ذ اذب   يل ياذ

ذ.ذذ 422،ذص4080فه،ذ)كفب  ذانكلبذيلجبادمذاب   يصةذفكباذ يب بًذ اذياخلذ  ذيلجًةذ صنيةًذ

ليا لذب اربينذلبىلبًذاياذب   ل ياذل ا ذب ل ةذفهذبألايب ذلب  صب ابفذب  خالفيةذلبطلافيب ذاديبذ،ذلييءذ
 نارةذااينذابنلذب   ل لاذمخلبصدمذبأل ابمذفهذ ايب امذلامذ اصبتذلماذلبل ذ،ذل ق ذالغفذ ايب ذب قامذ

ذ.ذاي بًذليق  لصدبذم اذ ايب ذكابنذلا  ابذ ارةذل ايب ذصغبنذلا  ابذ ارةذ يىب
ل  ذاربينذب لطةذ اذ ا ذب ل ةذفهذ صنذفهذبلافبطادمذا ايب امذفليمذصريناذ اذب رين ذفرليلبذايي بًذيلي ذ

ردي ذ يمذيايانكلبذ اذلنيةذبأل ابمذفيهذبلافيبطادمذب  يصييةذااليلذبألاييب ،ذلماذكيباذلطةذ صينذفيهذل يلذب 
ن  يبًذفهذال ذبطلافبطفذك بذكباذيل ءذفهذاد ذب خاي يياذلب فبم يياذلل لذألاذ صنذكبصيفذجييتبًذ

،ذاليياذاكيي ذ صدييبذكبصييفذلطيييةذ  يياقلةذفييهذاصيينذ 863)ب كباييا،صذ يياذب خالفييةذفييهذاصيينذب ييلطة
اذذاري ذب صلي ،ذلييءذلب فبم يياذلكباذب لطةذيال  لاذم اذب ار ،ذلكباذب صصبن ذيلافللذاب خاي يي

كباذيجا اذبأل ب فةذاص ذب امنلذفهذ ج اذب  كص نية،ذليجا اذب كدصةذ اذك ذ كباذل ا ذب ف مبمذ اذ
ب صصييبن ،ذليل لييلبذبألصبجييي ذلب اخييلنذفييهذ كييباذكاييينذلب يياذ ي ييردمذلكييباذ يياذك يينةذب صييب ذفييهذاييلبذ

لفييهذاييي ذب  يييال ذكبصييفذذ، 403،ذص8608)ااايين،ذبطلافييب ذيخنجييلاذفييهذب غيمييباذيلافلييلاذليصللا
ب كصب  ذُايياذاب  صيبايحذلكيباذب صصيبن ذيىيي لاذ لنايمذأللييبتذااييةذ يليةذب  ييال ذلغب ايبًذ يبذاكيلاذ

ذ.ذ 286،ذص8693،ذ4)ب قلقاص ي،ذجاايةذيلمذبألل ذك بذبااب ذذب صصبن ذب لر ذاب صبنذفهذالبذب يلم
 يياذب  ييلاح،ذللييل دمذفايييبصدمذا ييي يدمذلكبصييفذبأل ييينةذايييياذا ل يياذيي،ذليخيينجذب نااييباذلب ق بل ييةذم

ب  جييب نذ يي ذاقليي لبذب صييلاباذلالاييللبذاب  صب ييي ذب  صقلايية،ذ ييمذيصصيينفلبذم يياذ ال يييدمذل ناييبصدمذاريي ذ
ذ. 822،ذص8619)ذب اباااه،بطلافب 

ل مذيج ذب   ل لاذلنجبًذ لذىيقبًذفهذ جب لةذمخلبصدمذب قامذ ا ايمذاال بفذب ل ذلب اربينذب لىبني؛ذذ
ذي  ذب  يصيةذ  ب ذل اذبألايب  ذنلبامذب اربينذب لىبنيذلبطجا باهذاياذب   ل ياذل ا ذب ل ة، افذ لة

ب   يليةذب اهذذ خلفذااك ذلمصهذل ل ه،ذلذيخنجذفيدبذ ا ذ صنذ اذج ياذب قن ذلينكالاذب خي ذ
ذب ادي  ذاي  ذال ذب صي  ذابمئ ذالا ذب خيم ذليصصالا ذاليدب ذص4003) ب م،ليلرالا لاي ذذ، 889،

ذب   ل ياذفهذب قنلاذبألل اذذب غمب   اذ   مذبطلافبطفذب  راب ةذ   ذب   يلياذلب اهذذابنكدمذفيدب
ذب ل ذيلياذذ .449،ص8663)االن، لدجنة ذب صينلي ذاري  ذبطلافب  ذفه ذبأل ابم ذ ابنكة ذب رلبم لبااب 

ذلب اصن ذب صينباذلننذب  يب ، ذب قامذيقل لاذاإارب  ذلكبا ذب قامية، ذب  صة ذفهذ ل  فذ ابنكةذ يرب  
ب رن ذب   ل ياذالاذب ادص ةذلااب  ذب د بيبذلب خنلجذم اذب  صايابف،ذلبااب ذذب خلفبتذفهذالبذب ري ذ اذ

ذاب لادم ذل فنب  ذلينب دم ذ ا ذب د بيب ذليالقلب ذلبايادم ذالا ذب د بيب ذ1)ب ماني،جيليالب ،ذ8661،
ذ. 388ص
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فيهذ ل يمذب نايياذايب خنلجذم ياذاريلذلبااب ذذارلذب   ل ياذبطلافب ذا اييب ذب صصيبن ذب ايهذذاكيلاذذ
بأل ينةذب قنياةذليصاانلاذفهذ صاياباديبذلفيهذب ا يباياذب ايهذذلل ديب،ذليايبنكلاذب  لافليياذفيهذاينبادمذ

،ذلاصييبلذ اييمذبألايييب ذب لمصيييةذب اييهذذباييانلذفيدييبذ 818)ذب اباايياه،صلصييخادم،ذملاييبًذ لدييلذلب  اريية
ذ.ذ 21،ذص8666)يلطق،ذاي ذلفبتذب صي ذب  جا اذب  صنيذكل ذ اذ  ل ياذلصصبن ذليدل ذلال

لكيباذبأل اييبمذيايبنكلاذب   ييل ياذ صب ييابادمذل اييب امذ يىييب،ذفكيباذيخيينجذب قييامذفيهذصييلاةذب   ييل ياذ
بطلافييب ذانؤيييةذاييال ذن ىييباذل ادص ييةذمخييلبصدمذب   ييل ياذا ايييب امذ  يي ذاييي ذب فميينذلاييي ذل  اييبا ةذ

 لليلمذفيهذايي ذبألىيلاذاليهذ ياي ذب  جب لية.ذك يبذبألىلا،ذلكباذب   ل لاذيرملاذ جيينبصدمذب قيامذب
ك يييبذ يييبامذبأل ايييبمذفيييهذذ، 401،ذص4) اي،جبلافييي ذب راب ييييلاذلب فيييبم يلاذايييلكنذب  ل ييي ذب اييينيا

ب  صب ييابفذب خبصييةذاب   ييل ياذكييب يلبجذليييءذيرليياذايياذب يييلبجذاب يي اذك ييبذ  يينذاييل لذا يينذايياذاايي ذ
ذ. 846)ااذاا ب لكم، .ف،ذصب رييي

هذارلذ  اذذصري ذ صنذبألالا،ذلخبصةذ  يصةذب يصبذ ايلةذبأل ايبمذفيهذ فينبلدم،ذلبااب ذب   ل لاذف
خصلًصبذبأل ابمذب لياذيل صلاذب غصبتذلب اللياذاب لغةذب قاميةذب صيري ية،ذلكيبصلبذي ايلاذ  يبمذب رينل ذ

لكييباذ اييب هذم ييصبذياييبنكلاذب قييامذفييهذب يياقاب ذ،ذ 846،ذص8161)بألن صه،ذفييهذبأل ييلبقذلب اييلبنح
نجذب   يصيةذاصي ذارييصي ذلباايب ذذ ايب هذم يصبذ  صيبتذبلافيبطادمذ اذيايبنكدمذب قيامذلاكيلبذكبصيفذ  يقفدمذخيب

نللذب اربينذب لىبنيذبطجا يباهذايياذب   يل ياذل اي ذب ل يةذلييءذايمذاايب  ذب  ايبنكةذلب اديبصهذفيهذ
ل يياذبألايييب ذلبطلافييبطفذب خبصييةذلب رب ييةذ يياذ ايي ذب ميينفياذفييهذب صييري ذبألاليياذخييال ذب قيينلاذبأل

ذ.ذ 446)ب نيمه،ذص لدجنة

ل  ذ لىلفذذصصلصذب ل ب قذب رنايةذمي ذب رال بفذبطجا بايةذاياذب   ل ياذل ا ذب ل ةذلل لذ اذذ
م،ذلاهذاابنةذااذل يقةذايغذاغلةذ298 /822خال ذب  رب الفذفي بذايصدم،ذفدصبلذان يةذانج ذم اذابمذ

ذب  ذب اربين ذصلن ذل ا ذاناية، ذال بمة ذيدل ية ذأل نة ذفهذ لل ذب ل ة ذل ا  ذب   ل يا ذايا لىبني
ب ان يةذمي ذب رال ةذاياذب رن ذلاياذب يدل ذلظدنذل لذ اذخال ذلاب ذب يدل يذم اذب رناهذ ياياذ  ذ
اغلة،ذل اذصلنذب اربينذب لىبنيذبطجا باهذ يىبًذ قةذب يدل ذاب رن ذ اذخال ذانلذاللذب  باةذاص ذ

ذليءذ  ذاب رن ذ ا ذب يدل  ذل قة ذ لرناه، ذب رناهذطذغالم ذل ا ذ يايردب ذ لرناه ذب  باة ذانل ذب يدل ي ا
يخ ا ذلطذيغا ذفهذ  صدبذفل لذي  ذالاذمي ذب رال ةذاياذب يدل ذلب   ل ياذفهذب  جا اذب  صني،ذ

ذل اذاياذصصدب:

)ذ

Alia Hanfi 

,2004,pp.56-61 ذذ.ذ

 ذب ان يةذلاصبلذان يةذالىحذا قذب رال بفذاياذب قاب  ذب رنايةذل ا ذب ل ةذفهذصري ذ صنذانجاذالذ
م،ذذلال ذب ان يةذ  ي ذالاذب اربينذب لىبني،ذفليص بذصا   ذفهذب ان يةذصج ذ صدبذ226 /ذ816م اذابم

الىحذ   ذبصاابنذب قاب  ذب رنايةذفهذب  جا اذب  صني،ذللجل ذاال بفذايصدمذلاياذ اصبتذ صنذ اذ
ب ذ اذ ا ذب ل ةذ   ذ لص ذف اذصلنذب اربينذب لىبنيذفهذب ان يةذ صدبذ  ذا  فذالكنذنج،ذ ا ذب ل ة

ادل ،ذلم لقذااذيلص ذل ي ذالبذفل  ،ذل كاذلكنفذب ان يةذ كباذااب ةذذألا ذب ل ةذلالذب  ين.ذ
ذلاللذ ذللكنفذكل ةذ)اد  ، ذب لياذيصا لاذم يدب، ل  ذجبتذلكنذارلذب   ل ياذب رن ذل   بتذ اب لدم

ذب   ذب اربينذب لىبنيذبطجا باهذايا ذم اذاال ة ذااين ذ ا ذب كل ة ذ قة ذ اذخال  ذب ل ة ذل ا   ل يا
ذل ا ذ ذب   ل يا ذايا ذلب  ل ة ذب  لبمصة ذ ا   ذب ان ية ذال  ذلالىح ذ، ذادب ادم ذل ال  ذاب   ل يا ب ل ة

ذب ل ة،ذل اذاياذصصدب:

)ذ

ذ 8) للةذن م
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لاصييبلذان يييةذايي  ذاليياذب يياخ بمذب   ييل ياذألايي ذب ل ييةذفييهذ ا ييب دمذلانجيياذاييل ذب ان يييةذم يياذاييبمذ
م،ذل اذايياذصصيدب:ذذ)128 /442

ذ 4) للةذن مذ.

لاصبلذان يةذالىحذاال بفذمياةذاياذب   ل ياذلبأل ابمذ اذخال ذاقي ذميجيبنذليبصلفذ ياذ  يلمذأللي ذ
م،ذل ياذايياذصصيدبذ108 /ذ810بأل ابم،ذلانجاذال ذب ان يةذم اذابمذ

 (( Khoury, p.118.ذ 3) للةذن مذ

اذل لىلحذب ان يةذاابنةذااذاق ذميجبنذلبصلف) كبا ذايياذنجي ذانايهذ  يلمذلال) ل ي ذاياذا ينذاي
 نيا ذ ؤجن،ذلنج ذ امهذل ه)ذبصمفاذب ايبح ذ  ا جنب،ذلايلبذب ليبصلفذ ليلذ ل ي ذاياذا ينذل ي ةذ

ذاـ.810البذب يجبنذ   ةذابمذللكنفذ ي ةذب يجبنذلاهذصصاذ يصبنذفهذابمذ

للن ذاان يييييةذانايييييةذاييييدل ذ يييياذب   ييييل ياذاليييياذاقييييل ذ ايييي ذب ل يييية،ذلانجيييياذاييييل ذب ان يييييةذم يييياذ
بم،ذل اذايياذصصيد190 /436ابم

ذذ

لاصبلذان يةذاابنةذااذاق ذميجبنذ اذ  لمذ نج ذ ياذ اذ ا ذب ل ية،ذلانجياذايل ذب ان ييةذم ياذب قيناذ
ب  ب ءذب دجني/ذب اب اذب  يال ي،ذل اذاياذصصدب:)ذ

 Yusuf Raghib,1999,120-122)  ذ لىيلحذب ان ييةذاايبنةذاياذاقي ذميجيبنذ 2) لليةذن يمذ،

اذميينفياذبألل ذب  ييؤجنذاناييهذ  ييلم،ذلي يي اذ) ل يي ذ اييهذاكيينذايياذاايي ذب لبليي  ذلب مييناذب  ييبصهذاييي
ب   ا جنذنج ذ يياذ اميهذير ي ذا ب يبذيي اا)ذاقيبمذاياذ ن يب  ذلب منفيباذ ياذ يكباذ  يصيةذ اي لا،ذ

ذلال ذب ان يةذالاذ اي ذبط اادب ذال اذب رال بفذاياذب   ل ياذل ا ذب ل ة.

ةذ   ذبلانبمذ ا ذب ل ةذ ل  ل ياذ اذخال ذلكنذلقذ ابجنذ  لمذالاذابجنذل  ذ لىلفذان يةذاناي
ذب ان يةذم اذابمذ م،ذل لىلحذب ان يةذاابنةذااذم نبنذ199/ـا414آخنذ اذ ا ذب ل ة،ذلانجاذال 

ذيكلاذب   ذ ذنا ب ذم اذاخصذآخنذاناهذ  لم، ذااذاصل ة  ا ياذ اذنج ذ اذ ا ذب ل ةذي اا)اقبم
ةذااذك يةذ اذب ق حذاالغذخ  ةذ نب  ذلصصا،ذلصصدبيي ،ذلالبذب  ياذاابن

( 

Thung M.H,2006,p,26 .ذ 1ن مذذ) للة

ل اذخال ذب ان يبفذب اهذانىصبابذص اصا ذل اذب رال ةذاياذب   ل ياذل ا ذب ل ةذل   ذصلنذذ
ذب اربينذب لىبنيذفهذصري ذ صنذبألالاذخال ذب قنلاذبألل اذ لدجنة.

ذ:

البذم اذ صنذاقب ي ذنب خةذألاصب دبذفهذب لييبةذب  يب ييةذلبطجا باييةذلبط اصيب ية،ذج ذب   ل لاذليص بذ 
ل اقاذب   ل لاذالاذك ينذ اذ ظبانابذمب  بذ صديبذطذااريبنلذ ياذاريب يمذب  يالم،ذلالي لءذب اريبينذ
ب لىبنيذايياذب   يل ياذل اي ذب ل يةذلبااصيبقذارىيدمذ د يالمذاي  فذااكيلاذا لييبفذ صيبانةذل ييجذ

المذلب يياذاييياذب اقب ييي ذب  ييال يةذب قب  ييةذ يياذب   ييل ياذب فييباليا،ذلاييياذب اقب ييي ذب  لنل ييةذاصيي ذلبخييا
ذ.فذمغنيقيةذلاييصميةذل اميةذ صنيةب  صنيياذب اهذذكبصفذخليمبًذ اذاب ب
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لكباذب   ل لاذب  صنيلاذيلب  لاذاياذب  يالمذلايياذاقب يي امذبألصيليةذلايل ذب  لب  يةذكبصيفذا ىياذذ
ب رن ذفهذ صنذلا خل ذب  صنيياذفيهذب  يالمذلاياذان يخفذفيهذب  صينيياذب   يل يا،ذذ   بًذاالما

 مذبصاقلفذم اذمخلبصدمذب رن ذ.ذك بذكباذب قامذياانالاذب اقب ي ذباايةذ اذب   يل ياذااريب لدمذلاصيبانامذ
صظينبًذذلاربيادمذ اذب   ل ياذ.ذلل ءذاصبلذا  ينذلا  نذلىبنيذذ ااب  ذ بذايياذب   يل ياذل اي ذب ل ية

ذ لاربينذب لىبنيذلبأل فةذلب  ل ةذايصدمذ.

كباذ اذ  نذب اربينذب لىبنيذلبطلاكبلذلبطاصب ذب  ابانذب   ا نذاياذب رن ذلب قيامذفيهذ صينذ اذ
ب لىبنيذلبطص  بجذايصدم،ذل  ذا  ذب رين ذياي  نلاذك ذمناذا  نذابألخن؛ذ  بذ   ذم اذييب ةذب اربينذ

اب اي ييةذب  صيينيةذاباااييبنامذفييبالياذ  صيين.ذفقيي ذاخلييلبذلانكييلبذاصييبل ذمرييبمذب  نييي )ذلاييلذب خايييذب  اليي ذ
اب  نقذلفل  ذب لللمذ ذب ل ذبااب لبذالاذاصبل  ذفهذاال امذلباجدلبذم اذاصبل ذبألمر ةذب ايديةذب  خالفيةذ

ذ. 844)ذاا ب لكم،ذصالاذ نلذ صنذب اذياصبل لصدب اهذذبااب ذذب قامذ

ذ   ذذ ذاصبل دب ذالا ذب قام ذ ذبااب  ذك ب ذبخاالاذ صلبادب ذالا ذب صاباية ذبألمر ة ذياادلا ذب رن  ذ خل فق 
،ذلال ذبألمر ةذ مذيكاذيرنفدبذ 102،ذص8661)ذب اغ ب ي،ذب  للخية،ذلب ابلصجباذ،ذلب قلقب ،ذلب فج 
ذب ينباية ذب  لبن  ذطخاالا ذذب رن  ذ صمقة، ذلبألااب ذذ ك  ذب صخي  ذمط ذاصاف ذط ذب لجبي ف نل

ذب صيذب صلنبلية ذص8628ب ،) ذ 806، ذ   ذذ، ذب ييف ذفه ذ لي  ذار  ذب قلقب  ذي كللا ذب رن  لكبا
،ذل  ا ذب رن ذب   ل لاذالاذاصبل ذب لال ذب  خالفةذب اهذذاصاادبذ 402،ذص8609)ذب  ق  ه،بأل ابم

ذلب ا ذلب لنة، ذب لصمة، ذلب ا لة نلذ صنذ    ذلب    م ذلب ل ص، ذلب ر  ، ذب  قنييي،جرين، ،ذ8)
ذص8661 ذب ارينذذ .839، ذ    ذب  لبصي  ذادل  ذب   ل يا ذباا بم ذم ا ذ ابنفذب ان يبفذب رناية ل  

ذب ربانذ ذب دجني/ ذ ابنفذان يةذانايةذانجاذم اذب قناذب ناا ذفق  لخبصةذفهذصري ذ صنذبألالا،
ذذب  يال يذم اذ ذا  ينباة ذب ارين ذاياذصصدب لصل  ذلكباذ ا ذ  فل يصة

ذب   ل21،ص1)جنلا با،ج ذم اذباا بم ذب ان ية ذلااينذال  ذب ارينذلخبصةذ ،  ياذاينباة

ذفهذ  يصةذ  فلذلارلذ نبابذ.

ب يل ذكيباذيماخي ذذ 380،ذص8601)ذب كصي ي،ذل  ا ذب رين ذالياذمياتذلاصيبل ذب اقل ييبفذ  ي ذب ري  
ب صصبن ذفهذاي ذ ذخ ي ذب رد ذ ذل رنلاذ ص ذكباذ ك ذب نااباذلكباذبأل ابمذيماخلص ذليد لصي ذم ياذ

ايـذ/ذذ60،ذلكيباذااي ذ ذاياذااي ذب ينل اذاياذلجيينةذب خيلطصه)ذ 242،ذص4)ذب قلقاص ي،ذجب   ل يا
مذ ىيف ذب رناهذمربمذب ر  ذب ابن ذلكباذ ر مذ رنفةذب رناهذا ذفقب ذ  ذب قبىيه:ذاصيبل ذذ206 مذ ذ  ذ  َّ

،ذلكباذب قبىهذ ايلذخيي يةذماينبايمذاياذيييي ذب ل يينيذيفمينذالياذ نيي ذ 311)ذب كص ي،ذصل ال ذلك 
ذذ .816)ذبااذاا ب لكم،ذصب قاما  ذب ل ذانف ذ اذ

ذخ ي ذ ذاي  ذيلم ذفه ذب ايلذب  للا ذاصبل  ذب   ل يا ذم ا ذب قام ذ ا ذبصاقلف ذ ذب اه ذب رب بف ذ ا لكبا
ذص4ب قلقاص ي،ج)ب رد  ذالب،ذذذ، 242، ذيل صب ذلاا ذب ص يم ذام ذاي  ذفه ذ لجل ة ذب رب ة ذالل ل بيب ف

،ذلباادنذ ا ذ صنذار  ذ 842ه،ذص)ذب  ق  ل ك نذ ا ذ صنذ اذ ك ذبأل اباذل ااقبادبذ اذب جاا
ذ لذ  للبً،ذلكباذب قامذيصصرلاذ ذي كللاذب ان  ذلللبً ب للل ذب نخيصةذ   ذب دني ةذلب ل ي ة،ذلكبصلب
ب صي ةذ اذب ق حذ   ذب خاي،ذلا  ذ ا ذ صنذ صلبحذ خن ذ اذب للل ذ صصلاةذ اذب  كنذ   ذب ل يةذ

،ذل اذ صلبحذب فبكدةذ 22،ذ28)ذب اغ ب ي،ذصصجاي ب  صصلاةذ اذب لن ،ذلب يصجيليةذب  صصلاةذ اذب ي
ذلب صاق ذلب ج يي ذب  لي ذا نلذ صن ذلك نف ذباادنف ذصب اه ذب  ق  ه، ذ866) ذلاخالاذ 408، ،

ذب قلقب ذلب  لي،ذ ذيااب  لا ذب  فلا ذ صن ذ ا  ذفكبا ذ يىب ذب مربم ذيخالاذ صلبح ذبألنلذل ل ل مايرة
-400)ذب  ق  ه،ذص صصلاةذ اذ ص ذب  كنل ا ذب صري ذ ك نلبذ اذ ك ذا نذب صخ ذلب لاللةذب 

ذ ابنفذ لنبقذب ان يذ 404 ،ذل  ذباامذب رن ذب   ل ياذاينباةذ ص ذب  كنذفهذصري ذ صنذك ب
ففهذان يةذانجاذم اذب قناذب  ب ءذب دجني/ذب اب اذب  يال يذل اذاياذصصدبذب رناه

ذ

ذاينباةذب قص ذفهذ 9) للةذن مذ 89،ص9)جنلا با،ج ،ذلفهذل لذمابنةذم اذ اذب   ل ياذباا لب
ذذذذصري ذ صن.ذ
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لكباذ اذب  انلابفذب اهذانفدبذب رن ذاياذب قيامذاينب ذب ر ي ذ لذصاييلذب ر ي ذب يل ذكيباذيصيصاذ ياذ
بذب  اييينل ذيصييي نذ ييياذ صييينذم ييياذ يييب نذ ييبتذب صيييي ذل يييفذب فيىيييباذ ىيييبفبًذم يييي ذب ر ييي ،ذلكيييباذايييل

ذب رن ذارلذاب بفذب قامذ  ي ذ يا ذب  الاي ذب ايهذذ 212-211،ذص8ب  قنييي،ذج)بأل مبن ،ذل  ذ ش ِاش
يصصردبذب قامذلب اهذانففذاب قابمهذلبايادنفذاغليلذ  صديب،ذلكبصيفذاخليلذ ياذ ظيبانذب ياي ذلب ا يبمةذ

،ذل  ياذب رين ذ 21،26،ذص8698طصمخن ،ذ)ذبب اهذذبا مذادبذب رصنذب  ال هذفهذب رد ذب نبا ي
لكباذكل يبذاقي مذذ.ذ 80،ذ6)ذب اغ ب ي،ذصااذب قامذانايةذب ليلبصبفذب  بجصةذلبألاقبنذلبألغصبمذلبألنبص 

م ب ييةذب ريين ذا صيين،ذكل ييبذاخلييلبذايياذب ا ييبمةذلب انفيياذايياذ ظييبانذب نفبايييةذفييباا لبذااصييبتذب ايييلفذ
،ذلبايامذب رين ذار يبنةذ 26)ذب كصي ي،ذصدينذفيهذب ف يمبملب قصلنذلب   بج ذب فبخنةذب رظي يةذك يبذظ

،ذلباا لبذاإ ب ةذالبا ذب قالنذك بذلج ذا  ذكاينذ صديبذ 406)ذب  ق  ه،ذصب قالنذلك صدبذ  يصةذايىبت
فهذ  لبا،ذلبي انفذصصباةذالبا ذب قالنذب اهذذكبصفذاصصاذ اذب لجنذ لذب نخبم،ذلكبصفذفهذاي بيادبذ

ذ .462)ذب كباا،ذصلنذب ل فاا ييذاب ا بمةذلاق  فذا ن

لبصاانفذارلذب رب بفذ بخ ذب  جا اذب  ال هذب اهذذ اذب   كاذ اذاكلاذ لن ةذفهذب  المذل كاذ
ا  نذادبذب   ل لاذل اذال ذب رب بفذاب ةذب اكبتذب ا ي ذلب صلبلذلب ل ل ةذالاذب  الفهذل  ذانففذال ذ

ذب يدل ،ذلبصاان ذانفدب ذ   مذب رصلن،ذك ب ذ صل ذاياذص بتذب   ل ياذفهذ صنذالاذب رب ة ذب رب ة فذال 
ذفر ذب خليفةذ ب نغمذ اذمصكبنذب  المذ دب،ذذلا  ذب خلفبتذلب لطةذالاذمص بنذ لب نذا صاذب صلبلذك ب

اـذ ذ ن  ذم اذا ب  ذا صاذب صلبلذالاذب  يفذفيقل  ذفإص ذلكنذ هذذ808ذ–ذ66ا نذااذاا ذب رييي)ذ
،ذيصلياذصيبلةذانجاذم اذبأل لبقذاص ذ لفذب  يفذصبانبفذنؤل د اذص بتذ اذ ا ذب  ف ذلب جفبتذيخ

ذفهذ بنذلطذفهذ ذفالذيقناذصللب ذم اذصبل ذانمكم ذلُاق م ذا ي بً ذفصداذااذل لذصديبً ذب جبالية،  ا 
ذ. 806)ذبااذاا ب لكم،ذصمنيق ذ

 يذلاب ي ذ ذا صياذب صي بتذالياذب جصيبذ192ذ–ذ119ايـذ،ذذ414ذ–ذ424ل  ذ  نذب لب هذييي ذااذاا ذ )ذ
،ذلبصااينذايقذب جييل ذلصياغذب لجي ذاب  يلب ذل يصذب ايرنذليصيبذ 403)ذب كص ي،ذصج باةذ فر ذل ل

مذ ذ اذطذيايقذ يل ذذ191ذ–ذ912اـذ/ذذ412ذ–ذ413الاذب  يفذف  نذلب اذ صنذ يبلمذااذخب باذ)ذ
)ذالياذ يييفذلطذي ييل ذلجيي ذ لذيقييصذايرنذل صيياذب ص ييبتذ يياذب صيبلييةذلاب ي ذاليياذل ييلذل ييجاذب صييلب ح

،ذلكيي ذاييل ذاييب بفذ صيينيةذ خب فييةذ د ييالمذل كيياذفرلدييبذب   ييل لاذ ايي ةذ 192،ذص8ب  قنييييي،ذج
ب اربينذلبطص  بجذايصدمذلاياذ ا ذب ل ة،ذل  ذكباذ كي ذ ياذب يديل ذلب صصيبن ذ قبفيةذخبصيةذاديم،ذل كياذ
تذا نافذم اذب   يل ياذارىيدبذاياذمنييقذبطخياالم،ذل خيل ذارىيدمذفيهذب  يالمذلصيبنلبذ ياذب قينب

ذ.ذ 321،ذص8662،ذ8جذ)  يا،ذلب قصبصذلب خابنيلا،ذل مذيص لبذ قبفادم

لكبصفذ اذب رب بفذب اهذذبصاقلفذ اذب رن ذم اذب قامذ راةذ ابقذب خي ذ،ذل  ذ  نايبذب  يالمذ يىيبذا يالًذ
  يابلةذلنكيل ذب خيي  ،ذلكيباذب رين ذير ليلاذاقل ذ ي صبذا نذااذب خمب  ذال لبذ لط كمذب ن بيةذلب

 ابقذ خيل دمذل  ذباانلذ ا ذ صنذ رديمذفيهذ ياب دم،ذلكيباذ ايدنذ يابقذاقي ذفيهذ صينذاقي ذب فياحذ
ب  ال هذ بذكباذفهذي اذا نلذااذب ربصذلب ل ذا باقذفي ذ ل  ذااذا نلذااذب ربصذ اذلبل ذذ اذ

رين ذفيهذب جبالييةذك لي ذل يب  ذب ا يليةذفارل ديبذ ا ذ صين،ذلايل ذب لرايةذ ياذبأل ريب ذب  رنلفيةذاصي ذب 
لكباذ ياذبألاييبتذب ايهذذ خيلابذب قيامذاياذب رين ذ.ذ 28،ذص4003)ذبطص   ه،ذب  صنيلاذااذب رن 

)ذبايياذميييب ،ذ،ذلكييباذ ل ذ يياذ  خلدييبذ صيينذا يينلذايياذب رييبص 823)ذب اباايياه،ذص راييةذب اييمنص 
اذب رين ذيخنجيلاذم ياذبأل يبكاذب صيلنبليةذ،ذلاناذب رن ذلب قامذالبيةذب صي ،ذفكب 82ص،8621

،ذل يي ذباييانلذج ييياذاصبصيينذب  جا يياذب  صيينيذفييهذل ييب  ذ 66،ذص8666)ذاايي ب اب ه،ذ يصييمب لب
،ذ 66،ذص8666)ذاايي ب اب ه،ب ا ييليةذلب انفييي ذب اييهذذاصلاييفذاييياذ اصياييبفذل ييابقذب خييي ذلب اييمنص 
ذب قنلاذبألل اذ لدجنةذ.ذذلل لذي  ذالاذب اربينذب لىبنيذاياذملب اذب ار ذب  صنيذخال 

ل  ذ  خ ذب رن ذب اميتذب ل ذي  اذب را  هذ لذب را ط  ،ذلكباذل لذالاذي ذاا ذ ذااذمبانذلب اذ
،ذل  ذ خلذ ا ذب ل ةذ 89)ذب اغ ب ي،ذص صنذ اذ ا ذب    لا،ذفصبنذ ادلنبًذاص ذ ا ذ صنذج يربًذ
دمذكيفيةذاق يمذانكةذب  الفه،ذفب خليفةذا نذااذب   ل ياذب  لبنيء،ذليءذ مذيكاذ  يدمذذاانياذياياذ 

ذ ذب رييي) ذذ808ذ–ذ66ااذاا  ذ/ ذيالبنءذب   ل لاذ241ذ–ذ281اـ ذيالبن لاذك ب ذجرلدم ذ  ذبااذم (
ذ. 431،ذص8693،ذ4اغن ذان ي،ج
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مذااق يييمذ لبنيييءذ ايي ذب ل ييةذ  يي ذاق يييمذ لبنيييءذ222اييـ/842ل  يينذب ييلب هذلفييصذايياذب ل ييي ذاييبمذذ
،ذلفييهذل ييلذ ط ييةذاليياذب ارييبينذب لىييبنيذاييياذ 462،ذ463،ذص8ي،ذج)ذبايياذاغيين ذايين ب   ييل يا

ب   يل ياذل اي ذب ل يةذلييءذلجي ذاايب  ذلب اايب ذ كي ذ يصدمذ ياذباخينذك يبذبصاقليفذظيبانةذب ميالقذ ياذ
ب رن ذم اذب قام،ذلااذن  ذاريلذب صصيبن ذ اذيىيرلبذ باي ةذيليقذ ديمذ اذيل ريلبذب ميالقذايلجيبادمذ

ذ–ذ911ايـذ/ذذ19ذ–ذ90نفاذبأل نذم اذلب اذ صنذاا ذب ريييذااذ ينلبا)ذ ااذابتلب،ذف بنذبأل ب فةذل
مذ ،ذل  ذب ا ااذب لب هذاا ب ريييذااذ نلباذ  ب ف ذ صنذا خالاذ لباادمذلملي ذ يصدمذاايكي ذذ201

  قفبذذل   لياذ لكصي ةذفيهذذ92 ج اذ يصهذ لصظنذفهذبأل نذلمص بنذلكمذصدب ه،ذلبجا رلبذ دلبذب  ج اذ
،ذلظدينفذب ريب بفذبطجا باييةذب رناييةذفيهذ 891،ذص4)ذااان،جلبذب صظنذفهذالبذبأل نب ف مبمذل خل

ب  جا يياذب  صيينيذ يياذخييال ذالييب اذلبنااييبمذ ايلاييياذفييهذل يي ذ  يي ل يةذليي ذب  اييبك ذ  يي ذ ايلاييهذ
ذ.ذ 313)ذب كص ي،ذصب  ربفني،ذلجيابا

ن ل ذب  قل  ذم اذن ل ذلكباذارلذب قامذيصى لاذم اذب قاب  ذليلب لصدمذ   ذبااذجانذب ل ذكباذ
ذ–،ذل الذنبفاذب قامهذ ل اذب صاهذ 10)ذبااذاا ب لكم،ذصل  ذلب اذغفبنذ-صلاذ ذالي ذل لمذ– ذ

،ذ4)ذبااذب امنيق،جلاكبمذ ل اذب خليفةذب    لا،ذذ 421،ذص8)ذبب  يلمه،ذجذ-صلاذ ذالي ذل لم
ذب ذ، 11ص ذب رصاية ذ يىب ذ صن ذبصاقلفذم ا ذ ذب اه ذب رب بف ذباا ب دمذل ا ذيل لا ذب لطة ذفكبا قالية،

اقايلادمذب اهذذبصل نلبذ صدب،ذف  الذفق ذ لصاذ ي ذااذ ر ذب قلمبصهذخليفا ذالاذ صنذ ل  ذااذ ااذ
ذ اكلبام ذلي  ا ذ ص  ذليقنادم ذمياة ذ رب لة ذ ايلا  ذيرب   ذب ر صبصهذ ا ذب قناه ذجاكن ذب  قفا، ذباا ،ذ4)

ذ816ص ذبل 860، ذب اربينذب لىبني ذ ظبان ذل ا ذ   بتذ، ذل ذا   ب دم ذب  صنييا ذ ا ذك ين ذ افبظ
اال امذلااذ صاحذبط مذب  صنيذب ق يمذالذب   ار  ذفهذب لغةذب رنايةذخال ذب رصنذب  ال هذل اذ
   بتذال ذب اال ذ   ذ  يصةذ خ يم،ذ  يصةذب فيلم،ذ لص،ذب صب،ذل  لباذل  يصةذمن ذل بذايب ذا ار  ذ

ذبأل  بت ذادل  ذيل صب ذم ا ذص4001)م يليصل، ذ ظدنامذ 21-26، ذفه ذاب   ل يا ذب ل ة ذ ا  ذلا  ن ،
ذ يذييذ ذب فاحذب  ال هذفهذبنا بت ذ صل ذب كب لةذألا ذب ل ة ذليءذ اماذب   ل لاذب لنية ب خبنجه،
ي انلاذا ذج  ام،ذفلمذي صردمذا نلذااذب ربصذ اذ اذي اانلبذاييذب   ل يا،ذ  بذيؤك ذل لذ ص ذ مذ

ذ يةذذ، 80،ذ1،ذص8692)ذانالا،ذب دمذلييدمين ذفهذصصذب صلحذ يذ ي ذيخصذ ا ذطذالج  لنا ب
ذذذهذلب   لمذفهذب لاب ذ.صصلصذفهذب قنآاذب كنيمذلطذب  صةذب صاليةذاؤك ذالاذب ا يييذاياذب ل 

لبااب ذب يدل ذ اذيكلصلبذ  ييياذ بخ ذب  جا اذب  ال هذخال ذب قنلاذبألل اذ لدجنةذا الا ذخبصةذ
ذلا (Mann,2004,p.13 ادم ذغب اذب رن ذفهذ، ذب  الا ذليص ب ذاب رن ذفهذبنا بت ذب قامذب ااا    

،ذلكباذفهذارلذبألل بفذيج ذب ا يييذاياذ ا ذب ل ةذلب   ل ياذف  الذفهذ 824)ذب كباا،ذصب ا  ا
ذب جيية ذ  بت ذ ا ذليدنالب ذب   ل يا ذايا ذ ب ذب ل ة ذيص  ذ ا  ذلااذط ذب جيية ذيل ا،ذل فذ  بت ذ ال (

ذب   ل 24ص ذلبلافبظ ذ  بتذ، ذاا ذب   ل يا ذ ا ذب  قصنيا ذيرب   ذ ا ذبأل ن ذل ا ذي كا ذادياادم  يا
؛ذ  بذجر ذب خليفةذا نذاا ذب ريييذ 443-448،ذص4009)ذب ابي،ذب صالةذفهذذج باةذفهذذب   ج 

ين  ذم اذا ب  ذن ب ةذ ذ  نلبذ اذكباذالاذغينذب  المذ اذيىرلبذب ر ب مذليلا لبذبألك يةذب ر ليةذ
ذ.ذ 811،ذص4009)ذل ب ة،ذ اذب  المذ ذتهلطذيااادلبذاا

ل  ذا  نذبأل ابمذاب   ل ياذفهذل لءذظبانةذب مالقذاياذب يلجياذب   يليياذلفقذب اينيرةذب  يال ية،ذ
م،ذل لىلادبذاابنةذااذلن ةذمالقذاياذيلجياذ  يليياذل اذ606اـ/462فدل ذان يةذ ؤنخةذاربمذ

اياذصصيدب)

فقي ذاي  فذايل ذب ان ييةذاب ا ي لةذل ي ذبناىييبذذ ،20صذ،4080)ب  غيبلني،....... ذ

ب يلجياذبصفبلذمال دمذلفقذانيرةذب  المذللن فذفهذب ان ييةذاايبنةذ)لاياذايصكحذيلجيبذغيين ذ ذلايل ذ
 قاا ةذ اذب قنآاذب كنيمذل اذ لنةذب اقنةذفقب ذارب ا)ذفإاذملقدبذفالذال ذ  ذ اذار ذلاياذايصكحذيلجيبذ

ليد ييبذ اذيانبجرييبذماذظصييبذ اذيقي ييبذليي ل ذ ذلالييلذليي ل ذ ذيايصدييبذ قييلمذغييين ذفييإاذملقدييبذفييالذجصييبلذا
يرل لا ،ذل  ذاد ذالاذالبذب مالقذ اةذ اذب   ل يا،ذل اذخال ذصصذب ان ييةذصجي ذ اذاريلذبأليلبجذ
ب   يليياذ ي ذملقيلبذيلجيبادمذلفيقذب اينيرةذب  يال يةذل  يبذيي  ذالياذب اريبينذ ياذب   يل ياذ صديمذ ي ذ

ذ.لاذاقل امذادل بذ اذب   ل يا اد لبذا
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  ذبصرك فذ اب  ذب  المذب ايهذذالجي ذب اريبينذب لىيبنيذلل ياذب  رب ليةذألاي ذب ل ية،ذف  يبمذذخاب بل
ب ك ييينذ يياذب   ييل ياذاال ييبفذبجا بايييةذ خالفييةذ يياذ ايي ذب ل ييةذ يياذخييال ذاييياذلايينبت،ذل اييبنكةذفييهذ

اييب ةذ  نىيبامذلاريييادمذفيهذ صيب ادمذ.ل ياذب اجبنة،ذل جب لةذفهذب  صب ابف،ذلبألفنبل،ذلبألاييب ،ذل
خال ذ بذ ياقذياايياذ صيبذ اذب  جا ياذب  صينيذكيباذي يل  ذب اريبينذب لىيبنيذايياذاصبصين ذب  خالفية،ذ
لخبصةذ اذ بذكباذيل ءذفي ذيل ءذ  ل ذفهذصيري ذ صينذبألالياذلخصلصيبذ اذب صيري ذبألالياذكيباذ

ب  ياللذاب ص ياةذألاي ذب ل يةذل يىيبذب رين ذا يا ذيلاليذالاذب ر ي ذ ياذ اي ذب ل ية؛ذألصي ذكيباذب  لجي ذل
ب مايرييةذب جغنبفيييةذ  جا يياذب صييري ذبألاليياذل صبخيي ،ذفظديينذب ارييبينذب لىييبنيذلبىييلبذفييهذ جا يياذذ
صييري ذ صيينذبألاليياذخييال ذب قيينلاذبألل يياذ لدجيينةذ يياذخييال ذبط ااييدب ذلب ايي  ي ذاب ان يييبفذب رنايييةذ

ذ.ل لنبقذب كبغ 

يييبفذب رنايييةذم يياذلجييل ذاال ييبفذبجا بايييةذمياييةذج رييفذاييياذب ريين ذالصييلفذب  نب ييةذ يياذخييال ذب ان 
لب   ل ياذلنجب ذب  ياذبأل ابمذ اذ ا ذب ل ة،ذليءذبناىاذب رين ذاي جينذاريلذ  الكيبادمذكب  صيبي ذ
 خلبصدمذ اذ اي ذب ل يةذ.ذل  يفذب ان ييبفذالياذب اريبينذب لىيبن ذايياذب   يل ياذلبأل ايبمذ ياذخيال ذ

بخ ذب  جا ربفذب قاميةذلب رك ذ،ذ  بذيؤك ذالاذ اذ ا ذب ل ةذلخبصةذبأل ايبمذم ب ةذب رن ذب   ل ياذ 
لب   ل ياذ اذ كباذب اال ذابالبذ لبًتذجصابًذم اذجص ذ،ذل ايبنفذب ان ييبفذم ياذبطلاينبمذب  اايب  ذايياذ

ذب   ل ياذل ا ذب ل ةذ،ذلالاذ اي ذب   ب ذلجل ذ  ج ذلكصي ةذفاذابنحذلبل ذيل  ذب مذب كصي ة
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ب خليفةذب رب  ذا نذااذاا ذب ريييذخب  ذب خلفبتذب نبا ياذ،ذالقيق/ذ ل ي ذاايي ذ،ذذ،بااذاا ذب لكمذ -8
  بنذب فىيلةذ،ذ لصانذلب اليياذ،ذب قبانةذ.

ألاايياذفييهذصيياحذبذ،8693،م 8281اييـ/148ب قلقاييص يذ) اييلذب راييب ذ ل يي ذايياذالييهذب قلقاييص يذف -4
 .،ذب قبانة3صصباةذب صاب،ذج

ب لطةذلب قىبة،ذ مارةذ،ذ8601،ذاـ 419)ذ اهذا نذ ل  ذااذيل اذب كص يذب  صنيذف،ذب كص ي -3
 .باابتذب ي لاييا

ب ابنيتذب  ج لحذالاذب القيقذلب اص يقذ،ذذ،8606 اـذذ862بااذب امنيقذ)ذ ري ذااذب امنيقذفذ -2
ذ. مارةذبألابتذب ي لايياذ

،ذ مارةذباابتذب ي لاييا،ذ8 ينذباابتذب امبنكة،ذج،ذ) بلين ذ  قاذبألا لصييا ذ،بااذب  قفا -1
ذب قبانة،ذ .ذف.

ا ب اذب يالنذفهذل ب اذ،ذم8621اـ/8321،ذم 8143اـ/630) ل  ذااذميب ذب لصفهذفذ،بااذميب  -9
ذ.،ذ بنذمليبتذب كا ذب رناية،ذب قبانة8ب  النذ،ذم

،ذاـذ ذ122 اذيل اذااذاغن ذان  ذبألاباكاذفذبااذاغن ذان  )ذج ب ذب  ياذ ااذب  لب -2
،ذالقيقذ /ذبانبايمذالاذصنخبا،ذب  ؤ  ةذ4ب صجلمذب يبانةذفهذ لللذ صنذلب قبانة،جذ،8693

 .ب  صنيةذب رب ةذ لا  ياذلب انج ة،ذلليبنةذب  قبفةذلب ناب ذب قل ا،ذب قبانةذ
اذالاذااذاا  ذااذيلطقذبااذيلطق) الذ ل  ذب ل اذااذمانبايمذااذب ل ياذااذب ل اذاذ -1

فىب  ذ صنذل خابنابذلخلبصدب،ذالقيق/الهذ ل  ذذ،ذ8669،ذاـ 312ب لي هذب  صنيذفذ
ذ.ا ن،ذب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ،ذب قبانة

ب  غن ذفهذذ،4003،ذاـذ ذ911)ذالاذااذ ل اذااذ ل  ذااذاا ذب  للذفذ،ذبااذ ري ذبألص   ه -6
ن،ذالقيق/ذيكاذ ل  ذل اذلآخنلا،ذب دي ةذب  صنيةذ،ذب ق مذب خبصذا ص8للاذب  غن ،ج

ذب رب ةذ لكاب ،ذب قبانة.
ذ،مذ 120اـ/412بااذاا ذب لكم) الذب قب مذاا ب نل اذااذاا  ذااذاا ذب لكمذب قناهذف -80

ذفاللذ صنذل خابناب،ذالقيق/ذ ل  ذصايح،ذ ؤ  ةذ بنذب اربلاذ لصان،ذب قبانة،ذ .ذف.
،ذاـ ذ218ذ ل  ذااذ ااذاكنذااذ يل ذذااذ يمذب جلييةذفذ) الذاا  ذ،ذبااذ يمذب جليية -88

ذ لكبمذ ا ذب ل ة،ذالقيقذ/ذا  باذج رةذى ينيةذ،ذ بنذاب مذب فلب  ذب  رل ية.
ابنيتذ،ذ8161،ذاـ ذ2 الذصب حذبألن صه) الذب  كبنمذجنج ذااذ  رل ذفذ لب  ذب قناذ -84

 .كصب  ذل  ينةذ صنذ،بك فلن 
،ذم8626اـ/ذ8336ذ،م 261اـ/814قل ذااذمانبايمذف) بىهذ الذيل اذيرذ، الذيل ا -83

 .ب خنبج،ذ بنذب  رنفة،ذاينلف،ذ اصبا
ذ991 ااذ صيارةذ)ذ لفقذب  ياذ ااذب رايب ذ ل ي ذاياذب قب يمذاياذخليفيةذب  ير  ذب خينجياذفذ -82

،ذاصييليحذ/ب يينؤذب قييي ذايياذب م رييبا،ذذ4ايييلاذبألصاييبتذفيياذماقييبفذبايياذبألماييبت،جذ،8114،ذاييـ 
 .،ذب قبانةذذ8مذب  مارةذب لاايةذ،

ب   ب لذلب   ب ل،ذذ،8698،ذاـ 329ب صمخن )ذمانبايمذااذ ل  ذب فبن ذب كنخهذف -81
ذ.القيق/ذ ل  ذجبانذاا ذب رب ،ذمااذليبنةذب  قبفة،ذب قبانة

ب فيييب ةذلبطااايييبنذفيييهذبأل يييلنذب  ايييبا ةذذ،ايييـذ ذذ991ب اغييي ب يذ)ااييي ذب لميييياذب اغييي ب يذفذ -89
 بانة.ن.ذب قلب للب ءذب  ربيصةذا نلذ ص

ل اذب  لبىنةذ،4002ذ ،اـ688ب  يلمه)ذجال ذب  ياذاا ب نل اذااذ اهذاكنذب  يلمهذ -82
ذ.،ذب قبانة8،ذ كااةذب خبصجه،ذم8فهذ خابنذ صنذلب قبانةذ،ج

ب  يبنبفذ:ذ،ذ8619،اـذ ذذ311ب ابا ااذ)ذ ااذب ل اذالاذااذ ل  ذب  رنلاذاب ابا ااذفذ -81
 .اينلفذ،ذ اصباذذ،3مالقيقذكلنكي ذالب ذ،ذ بنذب نب  ذب رنااذ،

ايبنيتذب ن ي ذلب  ليلل،ذذذ،8661،ايـذ ذ380ب مانيذ) ااذجرفنذ ل  ذاياذجنيينذب ماينيذفذ -86
 . ل  ذ الذب فى ذمانبايمذ،ذ بنذب  ربناذ،ذب قبانة/القيقذ
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 ل اذذ،8609،اـذ 310)ذ ل  ذااذ ل  ذا  ذب  ياذذااذ ااذاكنذب  ق  هذف،ب  ق  ه -40
 /مذ.جذ.ذ يذجلية،ذ مارةذاني ،ذ ي ا.ب اقب يمذفهذ رنفةذبأل ب يم،ذالقيق

ب  قنيييييذ) ل يي ذايياذاليياذايياذاايي ب قب نذ اييلذب راييب ذاقييهذب يي ياذ ل يي ذب  قنيييييذذ -48
ب  لباظذلبطااابنذايلكنذب خميمذلبا يبنذب  ريناذايب خممذب  قنيييية،ذ كاايةذ،ذ8661،ذاـ 292ف

 .  ال ه،ذب قبانة

،ذنؤييييةذ امييييةذ لفييياحذ4006ل ذ،ب صقيل يييه،ذيللصيييبذب صقييييل :ذ:ذايييبنيتذ صييينذ يللصيييبذب صقييييذ -44
 ب  ال اذ،ذالقيقذ/ذا نذصبانذاا ذب جلي ذ،ذب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ذ،ذب قبانة.ذ

ذ:

 .،ذب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ذ،ذب قبانةذ8ىلاذب  الم،ذجذ،8662، ل  ذ  يا -8
 .ب  ربنا،ذب قبانةذ رب مذب لىبنةذب رناية،ذ بنذذ،8666، ل  ذاا ذب اب ه -4

 . صنذلب صلاةذفهذاصنذب لطة،ذ كااةذبألصجللذب  صنية،ذب قبانةذ،4009،كنمذب صبل ذابيب ابي، -3

 ،ذب  المذل قبفةذب اربين،ذب فاحذ لصان،ذب نابم،ذب  غن .4002االجه،اا ذب  المذاالجه،ذ -2

 لاذب  يال يةذ،ذ ا ذب ل ةذذفهذب  جا اذبط ال ه،ذب  جلي ذبألالياذ لايذ،4001،ل اذالال ا،ذ -1
 .ب قبانة

ذ.ب   يليةذلب  المذفهذ صن،ذب دي ةذب رب ةذب  صنيةذ لكاب ،ب قبانة،4080،ل ياذكفبفهذ -9
،ذ بنذذ9ب ل يب قذب  يب ييةذ لردي ذب صايل ذلب خالفيةذب نباي ةذ،ذمذ،8612،ذ ل  ذل ي ذ ذذ،ل ي ذ ذ -2

 .ب صفب  ذ،ذب قبانةذ

 رنايةذفهذ صنذ صلذب فاحذب  ال هذللااذصدبيةذب  ل ةذ لنذب قاب  ذبذاا ب نل ا،   للذب نيمه، -1
ذ.،ذ كااةذ  ال هذ،ذب قبانةذ8ب فبم ية،ذذم

 .،ذ كااةذلااة،ذب قبانة8صصبن ذب رن ذل  ابمذ صن،مذ،4001،ذ ري ذاا ذب لكيمذيي ، -6

،ذ المذايبفراذ ل يل ذ:ذ اي ذب ل يةذفياذب رصينذب فيبم اذ8661ابفره، المذابفرهذ ل ل ،ذذ -80
  ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ذ،ذب قبانةذ.بألل ذ،ذب دي

 للب ذ صنذبط اصب يةذلبطجا بايةذك بذصلنابذب  قنييي،ذذ،8628 ، ل  ذ ل لب صيب ، -88
ذ.ب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لا  ياذلب صان،ذب قبانة

،ب رب مذب  ال هذفهذب رصنذبأل لي،ذجب ريةذبألياينذ،ذ8612اا ب لميا،ذاا ذب ابفهذ ل  ذ،ذ -84
 ،ذب قبانة.ذ8م

 ا ذب ل ةذفهذ صنذ اذب فاحذب  ال هذلااذصدبيةذب   ب يلذ،ذاياذذذ،4003، ب مذاا   ب م،ذذ -83
  ل نب بفذلب اللءذب ص بصيةذلبطجا باية،ذب قبانة.

 صنذفهذفجنذب  المذ اذب فاحذم اذ يبمذب  ل ةذب مل لصية،ذذ،8620، ي ةذم  باي ذب كباا،ذ -82
 .نة،ب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ،ذذب قبا4م
 ،ذب قبانة.2،ذب  رجمذب ل يمذ،ذ كااةذب انلقذب  ل ية،ذم4002 ج اذب لغةذب رناية،ذ -81

،ذ4،ذالييلءذل نب ييبفذفييهذب ان يييبفذب رناييية،ذج4080ب  غييبلني،ذ ييري ذب  غييبلنيذ ل يي ،ذ -89
 ب  جل ذبألالاذ ال بن،ب قبانة.

ب رب مذ ا ذ اذب انبءذلب لىبنةذب  ال ية،ذ بنذ،ذ4088 ري ذب  غبلنيذ ل  ب  غبلني، -82
 .ب رنااذ،ب قبانةذ

ذ



      2222(    ديسمبر 2/2( ، العدد )4جامعة مدينة السادات    المجلد ) –مجلة كلية السياحة والفنادق           
 

 

م يكص نذايب ن ذ،ذ ماريةذ/،ذارنيي ذذ4ايبنيتذبط يةذب قامييةذلكصي يادب،ذ جلي ذ،8608، ذ.ذ ذ:ذااان -8
 . صنذ،ب فجب ة،ذب قبانة

ب  الةذم اذب  الم،ذانج ة/ذل اذمانبايمذل ا،ذ بنذب صدىةذب ل ي ة،ذذ،8661،ال ب ذ نصل   -4
 ة.ب قبان

،ذانج ة/ذ ل  ذاا ب دب يذ الذ8ب لىبنةذب  ال يةذفهذب قناذب نبااذب دجني،ذجذ،آ مذ اي -3
 .،ذ بنذب كاب ذب رناه،ذاينلف،ذ اصبا1ني ة،م

 لنبقذب ايين يذب رناييية،ذانج يية/ذل يياذمايينبايمذل ييا،ذ بنذب كايي ذذ،8623،ذ  ل يياذجنلا ييباذذ -2
 .ب  صنية،ذب قبانة

كاذب  صنيةذفهذب رصنذب   يلهذ)ذجغنبفيةذ صنذفيهذب رصينذ رجمذب اال ذلبأل بذ،4001،ذم يليصل -1
 .،ذانج ة/ذلل اذاييي،ذ بنذب لفبت،ذب  كص نيةذ8ب قامهذ ،ذج

 .ب كصب  ذب قاميةذب ق ي ةذفهذ صن،ذب دي ةذب  صنيةذب رب ةذ لكاب ،ذب قبانةذ،8663،ذاالن -9

 .،ذب قبانةذ4ناذ،ذم ا ذب ل ةذفهذب  الم،،ذانج ةذ ذ/ذل اذلاااذ،ذ بنذب  ربذ،8692،انالا -2

جل يياباذب.فييلاذذجنلصايييبم:ذلىييبنةذب  ييالم،ذانج يية/ذاا ب ريييجبلييي ،ذ كااييةذ صيين،ذب فجب يية،ذ -1
 .ب قبانةذ

،ذب  يالمذلب اريبينذايياذبأل ييباذفيهذ فيقذب قيناذب ليب يذ8661ب اليجني،ذااي ذب رييييذاياذا  يباذ،ذ-8
ذ يةذ لانايةذلب رللمذلب  قبفةذ،ذمي ي كل.لب رانيا،ذ صالنبفذب  صظ ةذب  ال
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Abstract 

This study is interested in showing civilized coexistence amongst Muslims and 

non –Muslims in upper Egypt at the first centuries of Hijra, this through   many 

historical events and situations and through historical documents like the Arab 

papyrus. This study also talks about the situation of non-Muslims during the 

Islamic conquest which was civilized as they helped the Muslims against the 

Byzantines  This study  talks about historical models  for civilized co-existence  

among the Muslims and non-Muslims in all aspects of life such as religious 

,administrative ,economic, social and talks about historical models for civilized 

co-existence amongst the Muslims and non-Muslims through the Arab papyrus 

and this also in all aspects of life such as  administrative ,economic,social.and 

this is evident in marriage contracts, names  of makers  and craftsmen ,and the 

tribute which they pay for the rulers.  

, Muslims-Non, Muslims, tenceoexisC Social, ivilized coexistenceCKeywords: 

.enturies of HijraCFirst , Upper Egypt 

 


