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 العماليق في التوراة والمصادرالعربية اإلسالمية
 د. فتحي احمد محمود

 مقدمة:
اتفق الرواا  االرا ابارر وو كا ور ياا وتفعرا  قسرم تععرو  الحرو  لر   ور  العري  
الم طرعر ت:قو  ر ئري و اقرو  ق ورروو اقرو  لعرتحوروو اورملا اعرلاا الحرو  الرم 

االحين نوو الفوعو ااماا الحوروو لر   ا ط نوو  ال  قو  لنم اسعه  اهلل فه  االصاو
الع ط نورو ارسعر نه  توسر  اعرل قوابعد رحرري ا   رور اهلل صريوة لسحورورو رحري ا  ورر   

 . د1بوتوس  رسغو كروه اآلوالوو كا الوسيانوو
اعوعتصو واللن  قسم الحو  الح وروبالر ئري د ر قترر و ا  الحلر لوق ور ناا لرنه و 

الرر   اياولرر  ال ررر و . النرر طق عررون ل و وور ته لهرما عررنرو  فررن واللنرر  قررنه و  
االا اعتحوارن  للجلرا اللصر يو الحورورو العيولرو الر  ارالا لر  مورو فرن التراوا و 
نرروأ ك  لنرر ا اجلرر ع قسررم ا  الحلرر لوق ورر ناا وحو ررا  لنررم العرري  فررن  ررره الج وررو  
 الحوروررو فررن الررول  افررن لوررو الرر  ج اولرر  لرر  لرري  ال جرر   افررن  رروق  ررره الج وررو 
الحوروررو لفتررو  طاوسررو لرر  الرر ل  ال نحوفهرر  نرر  ااررم اعرر  لررنه  وهرر جو الررم اللنرر طق 
ال ل لوو ل ره الج وو  الحورووبالهالا الاصو د ك  رالي ال    االحواق لنم لنتصف 

 ابلف الوارع ارا اللوالي. 
الررما ال وحنررن ا  الحررو  الر ئرري  وسهرر  لرر جواا  ررل ال اانلرر  رعررن كارراا  لررنه  فررن 

االحرو  الر ئري   ياو ورورو فرن  ور ته .الرو   لهر    عون ل  ابالم اواناا كلللن طق 
قني كلا ابار و ل : ق يو انلرايو اطعر و اجريووو االرو و اج عر و اقروراو اقرري 

هرر  ترررا و اجررول  ابالررمو االحل لعررو ا ررراوا. لرراالع لرر  لرر ي  الحررو  الر ئرري  اا ل
 . د2بلا ابار وال  ااي  طرع ت الحو  قسم اإلطالق فن نظو ك

                                                           
ج لحو اللاصا ر وسوو االيا /اع  الت ووخليوو/. 

 .1/293للفصاانظو جااي قسن: ا و1/206الطرو : ت ووخ الوعا د1ب

 .ال  رحيل  1/294جااي قسن: اللفصا و2/292الناوو :نه وو االو  د2ب
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ااوي موول  فرن التراوا  فولر  وارق قالارو كنرور ع رنرن اعروائوا لرع الحلر لوق فرن 
 لرر  لاعررمبعد اطرر لات اياايو اموررواا فررن العررو   الورروو  فررن العصررق العو نررن و 
اووررف انهرر  ورر ناا االرر  جررر رو  وا رر ل  رنررا اعرروائوا فررن العترر ا لرررا لو كجعرر له  

 عمبعد. تم انه  تلوياا قسم نروه  لا 
كلرر  الررمو  رعرراا فررن  ررره ج وررو  الحررو  فلحظلهرر  ررر ياا السورراا ر لحررما  اإللهررن 

اا  ق ي انلاي االا ليو  ااا  لراط لحري  اولر نه  رلر  كوعرا  العول الم  ن ا ره  ا 
الررروه  قسرررم لعررر   كنروررر ئه  فررريلواا رررر ل ال ا االووررر ر الطرررو العررراع الرررم  وولررر  لررر  

 الحمار ت.
طرع ت ل  ن  وو العي  االتعي  فن الحورورو لرا تععرو  ال الو  تععو  الحو  الم 

نجرري لرره مورروا  ال فررن الترراوا  اا اللررااوي الوهايوررو ابارروأو اال فررن اللررااوي الوان نوررو كا 
الالتونووو كا العوو نوو فهرا تععرو  قوررن ار لقو ن را لر  الجلرع ررو  الحرو  الرمو  

ور تو اررو  الحرو  الرر او و الر  موو انه  ر ياا ارا اإلعرال وفس  تررق لرنه   ورو موو 
 . د1بكل  ل  قين  و اال  ل  ا ط  

اعتتن اا لص يون  ق  اللاراع  ع  التعسعا ال لنن  و  عنريك ر لتاوا  ن  
العررو   الورروو  نرر  اللصرر يو الت وواوررو التررن اقتلرريت فررن لحسال تهرر  العيولررو قسررم لرر  

لررات لاعررمبعد رعرررحو موررو فررن الترراوا و اولرر  لررا لحررواف ا  الترراوا  وترررت رحرري 
قالاو ابلر   العول اوا  لهما تحورت لسارع االت ووف فن ونوو ل  اللحسال ت ا 

اابارراا  لررع رنررن اعرروائوا لهررما ال نعررتطوع ك  نحتلرري قسررم الترراوا  ولصرريو لسترر ووخ 
العيو  اانل  ناامل  ر مو ارتلح  ات سواو اوريك واللن  قرنه  ااال  فرن لحنرم اكصرا 

 الحل لوق:
 
 
 

                                                           
 .1/295جااي قسن:اللفصا  د1ب
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 نى وأصل العماليق:مع
الحلر لوق االحل لعررو اررا  لرر  قرر ي تفوارراا فرن الرررالي اانعرروو اونررول  الرر  لرر  الرري 

. االحلررالق الطاوررا االجلررع قلرر لوق اقل لعررو د1بقلسوررق وعنرريوا اا قلررالق وعوطرر و
 . د2باقل لق
اارر ا السورر  الرر  الجررر رو  الررمو  ورر ناا ر ل رر   قسررم قهرري لاعررمبعد اارر ا اررر   000

لجر رو  المو  و ناا ر ل    ل  رعوو اا  ق ي اا ا ار  الجاانن قلسوق كرا ابنوو ل  ا
الحل لعو االفواقنو االجر رو  رلصو اال   و اا ا العرهوسن لر  الحلر لوق لسراا لصرو 
الفواقنرررو لرررنه  الالوررري رررر  لصرررح  صررر    لاعرررمبعد االووررر   رررر  الالوررري صررر    

 .د3بواعفبعد
رحري الطافر   اقصرو نراربعد ور   فررن  ار ا ارر  اسريا : ااقسر  ك  جورا الحرو 

قرر ي ابالررم انلرراي االحل لعررو اطعرر  اجرريوو االررو  اجررول  ا رررولات الرر  ونتلررن 
االحل لعرو لرر  رنرا قلسوررق ررر   000الروه  لرر  الحرو  الح ورررو لر  كرنرر ع عرر   رر  نررار 

الام اره  ورو  اللنا فرن الطراا االجنلر   ار ا الطررو  قلسورق اا الحل لعرو وسهر  
 .د4بفن الراليكل  تفوات 

اموو اللعرحاي : ا  اعرل قوابعد ن را فرن الحلر لوق للر  توسر  الحورورو الر  الري 
 . د5بقلالق ر  الام ار  او  ر  ع   ر  نار

االرحو ووأ ا  الحل لوق: لفظو لجهالوو االغ لر  انره اعر  لعروسرو قورورو و نرت 
 لقدو ف رررر ف لااطنهرر  رجهررر ت الحعررررو ا رررل له  اارري عرررل ل  الر رسوا بلررر لوقد كابلررر

الوهرر  الوهرراي لفظبقرر د ك  ال ررح  اااللررو فعرر لاا:بق  لرر لوقد كابقرر  لرر لاقدو اورر   
الحلرر لوق قسررم اصررء اآلواع وعررونا  جنررارن فسعررطو و الرر  لنرر  جرر ع الحررياع ال رريوي 

                                                           
 .اياو ص يو و1966لورو   و25/7 وال روي :ت ج الحواو د1ب

  .1ط ورووات و366-1/365وانظو العسع ني :صرء ابق م.اللصيونفعه االصف و د2ب

 .28-27-16-2/15الحرو  :ار  اسيا  انظو .اللصيو نفعه االصف و د3ب

  .1971رووات  2/27الحرو د4ب

  .1978ت عوق قري اهلل اعل قوا الص ا  و70قوااال واف اللعحاي :التنروهد 5ب



 

 116 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

رورررنه  اررررو  الوهرررايو اوفعرررو لنررر  كورررر  عرررو قرررياا  التررراوا  لهررر  االترررن تررروييت ونوررروا و 
 .د1بالوهاي فن كاص ف كجع له  ارا لته اتوا  قنه  العصقو ار لغ 

الرررما لررر  اوي فرررن العرررو   الوررروو  لررر  لا طررررو  لاعرررم لهررر  اا  قسررروه  ل  وررررو 
الجر وو  فوه  ا ا تح لمبو  اا  اياساا ابوو اللعيعو التن وت  اهلل لور  اال توترياا 

اسه  قسررم كيررر وو  فتنعسررراا ا عرروو و ارر لاا ولاعررم ا  فوهرر  االرر   جررر وو  اكنرر  لرر  نرري
ا لاا و  لاعم كن  لر  نرياسه   000 تم واوجاا لنه و ف   واوجاا لنه  فان  يااسا 

ا ا ف نهر  ل ولرو  000 د2باريا  ل  يالا فوه  ف مل  كنت اورا فعتال كن  لهن  احيا 
قسرروه  كورحررو  عررنو وتوهررا  فررن ابوو فررال ترراو قسررم العررا  الف عررعو د. اتظرر لوت 

وو . االلعيعو لحن ة اللطهو و اق  اتر ية لرن ال ر  و ابار و ا  يل ق ا قي  الجر 
الج لي: الطاو ال   الهو اار  قر و االعي  اار   وي: لن كوو ر . ار ا ال جرر ج: 

 . د3بيل ق افسعطو  ارحو ابوي 
الل  اوجت رنا اعوائوا ل  لصو كلول  رجه ي كلا اوو ر ع لر  ررالي فسعرطو  

  رالو اهلل اننن ق رو نعورر  و لر  ورا عررط وجرا فع لراا: ال قس  لن  رتسا اليو وو فرح
وت ععرررا  ابارررر و قسرررم لررر  تعررري و فررروكاا عرررو نه  الجرررر وو  لررر  الحل لعررروو الررر  ماا 
كجع   ل ئسروو  ترم اورا: ا  رحرره  واأ لراالع النعرر ع فاارمل  فرن ولره لرع ف وهرو 

الع ورر   ارري  لسهرر  لرر  رعررت نه اجرر ع رهرر  الررم اللسررا فننررول  رررو  وررية اارر ا: ا  لررا 
. د4بووويا  ات لن و فع ا له  اللسا: اوجحاا الم ص  رو  ف ارواة ارون  قسم لر  تعري 

اوعرر ا ا  الررم   لسهرر  فررن ولرره لررا قرراج ررر  قنرر ق اورر   اطرراله  ا لررو ااقظلهرر  
اسع  و او   طاا ع ئول  عتو اموع انصف فن ااا لع تا اا ا الوسررن: ور   طراا 

                                                           
ياو  :انظرررو ووررر و ل  ررر  .ياو الهرررالا و52-51ق  وجوجررن  وررريا : الحرررو  اررررا اإلعررال   د1ب

وعر لو ل جعرتوو  ونه ورو الحهري الوا ري ابنص و العو عن فن اليالرو الحورورو اإلعراللوو  ترم 
   . 25و ق 1986قسم اآللو الو تروو وسوو اآليا /لاصاو

  .26-21 :الل ئي  د2ب

 .1طو1988لرن   –رووات و83-82-6/81الج لع ال و   العو  :العوطرن د3ب

 .6/83اللصيو نفعه  د4ب
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ع رنررا اعرروائوا ارررول  التنحرراا قرر  الجهرر ي فسلرر  عررل 000وجررا لررنه  نلرر نو  مواقرر  ال
 .د1بفحااراا ر لتوه كورحو  عنو

افن لع   الحو : الحلالق: الطاوا االجلع قل لوق اقل لعو اقل لق رغورو ور ع 
اباوررو  نرر يو و اقلسررقق اقلسررق اقلسوررق اقلررالق كعررل ع الحل لعررو لرر  قرر ي الرر   رنررا 

جررر رو  الررمو  ورر ناا ر ل رر ل  قسررم قلررالق. ارر ا اب لررو : قلررالق كرررا الحل لعررو الرر  ال
افن عفو الحييبن  وكأ قل لوق رلنسه اا ا:قل لوق كاا ال حا   .د2بقهي لاعمبعد

 .  د3باال  كاوته ف لم الهالاد
 مناطق انتشار العماليق:

عنتن اا لما اللاراع ر وا لا ي رو  ل  ج ع فن التاوا  االلص يو الحوروو 
  .ول  لا توسلن  قنه وا قسم  ي اإلعاللوو املا لنح   لستوواو ف
  ا  لنررر ا اتفررر ق ااارررتالف فرررن انت ررر و الحلررر لوق هررراعرررنوأ لررر  ارررالا ورررال لن

    ا ل ال فن اوو الحو  اعنععله   ع  ل  مووت فن اللص يو كقالة. رجنا 
 العماليق في شبه الجزيرة العربية: -1

هلررو  ورر  لررينه  الل العررول لرر  تورر   ررره الج وررو  الحوروررو ا لوررو لرر  العررو   ا  
و نت تعونه  ار ئا قوروو قيوي  فن لاتسرف جه تهر  لر  الحرو  الر ئري  االلعرتحوروو 

 . د4ب و  و نت جول  ارعوو ل  الحل لوق اي اتاماا الناا اال وع
صررنح ع الررول  نرر  انتعسرراا الررم  ااافررن انعرر   اال ررواف: ك  الحلرر لوق كاا لرر  ن لرر

ويقم ونو  اوع ا انه  طروياا لنهر  ونو  فن لال  فعلوت ونو  ر ع  وئوو له  و   
قروا فاتم الوه  عوا اج فته  الم الر وو اوع ا انه  انتعساا الم ن  وو فسعطو  ل  

. د5بال   و الرت ق لته  الم لصوو ان  وو كفووعو  اتفوااا رر للغو  فر لروارو  لرنه 
                                                           

  .اللصيو نفعه االصف و د1ب

 .حو لصوطر و12/144لع   الحو   :ار  لنظاو د2ب

 .24صء  :عفو الحييد 3ب

 .2/167الحرو  :انظو ار  اسيا  و16-1/15فتار الرسيا   :الرالمو  د4ب

   .79-1/78ار  ابنوو:الو لا.ياو اللح وف لصووت عوق ل لي  لوي اهللو7-1/6الرالمو  د5ب



 

 118 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

لول لرو ان لت نلاي ال جو رو  ال ج   اال ر   ارره السوراا ان لرت طعر  ررو  الرول  اا
 .د1باوملا جيوو التن و نت رونه  ارو  طع   وا و كفنت جيوو فوه  اونو طع 

اموو الطرو : انره للر  اري  ارروالو بعد لرع جروورابعد الرم لورو ور   رهر  انر و وعر ا 
 .د2بله  الحل لوق ا وج لوو ال   اله  االروت والئم ورا   لواع ليو 

لررراليو اورر   الررا الل رروق االررا اقلسوررق كرررا الحلرر لوق. وسهرر  كلرر  تفواررت فررن ا
قل   االا ال ج   االا ال    االا لصو لنه و ك  جر رو  ال    افواقنرو لصروو 
او   الا الر وو  اقل   لنه  كلو وعلا  ج ع و او   عر ونن الليونرو لرنه و رنرا 
لف اعحي ر  ل ا و ارنا لطوو ارنا اب وقو االا نجي لنه  ريوا اوا ا ا فر وو 

لرررنه و اوررر   لسرررا ال جررر   لرررنه  رتولررر ع اعرررله ابواررر و اوررر   عررر ونن االرررا تولررر ع 
 .د3بالط ئف رنا قري را   ن ل  قررو اباا

او   طع  ر  الام ع و  الول لو لنه   و  و ناا لر  االحلر لوق االرو  اج عر  
اال   قور   لع نه  الم  جرساا قسوه لعر   قوررنو اوعالرا  لرنرن اعرل قوا رر  ارروالو  

فح ي  .د4بتحورو النه  انل  توسلاا رسع   لمة ابل   و  عوناا رو  كظهول الحو  اللع
انلاي االحل لوق االو  اج ع  اجيوو اطع  ل  الحو و فو نت قر ي فرن  ررولات 
االررول  وسررهو او نررت نلرراي ررر ل جو رررو  ال جرر   اال رر   الررم ااي  العرروأ الرر   الرره 

 ررق رحررو الررية ر ل رر   فلررنه  اقلسوررق ررر  الام الن لرره ال ررو  ااونرر ف لورره ال 000
 . د5بو نت الحل لوقو ال  الحل لوق الفواقنو رلصو

                                                           
 . 7-1/6الرالمو :انع   اال واف  د1ب

 .1/58اللعرررررحاي :لواج.ياو اللحررررر وفت عورررررق ل لررررري كررررررا الفررررررا و1/254تررررر ووخ الوعرررررا: د2ب
    .13ط و1989لصوو1/117انظوا لي  سرن:لاعاقو الت ووخ اإلعاللن

ياو و1وط1965و رورروات 1/53:انظررو اللعررحاي :لواج206 و1/203الطرو :ترر ووخ الطرررو  د3ب
 .ابنيلو

 .204-1/203اللصيو نفعه  د 4ب

 .206-1/204اللصيو نفعه د5ب
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الررا ااا لرر  توسرر  ر لحوروررو  –قوورر   –اوعرر ا ا  قلسوررق كرررا الحل لعررو اورريقم 
 ررو  ظحنرراا لرر  ر ررراو فورر   وعرر ا لهرر  الجررول : الحررو  الح ورررو انلرراي اجرريوو ارنرر  

اق ررر  او  ررر  عرر   ررر  نررار قرر رو ررر  او  ررر  عرر   ررر  نررارو اقرر ي اقروررا ارنرر  قرر
االوا  رنا لنطن ر  وان   ر  و ف  ر  نار انلواي ر  واش ر  ونح   ر      ر  

 .د1بنار الا ص    ر راو الا ص    اروالو بعد
او   وع ا لح ي فن يلول  ق ي او و فسل  لسوت اوا لنلاي او  فسلر  لسورت نلراي 

ع ورر   قسررم اإلعررال  الرر  رر ررراو اوررا لعرر ئو رنررن او : اولرر  و فهرر  النرررطو فوررا لرراال
 تررم لسوهرر  نلررواي ررر  ورراش ررر  ونحرر   فرريق ل  الررم قررر ي  ابانرر   ففحسرراا فالعرراا 

 . د2باوالله  العوو نوو
ففهر  اهلل قر يا  الحوروررو اقرورا انلراي اجرريوو اقلسورق اطعر  االررو  ارنرن وعطرر  

فحسوره لسوراا ال عت ق ي ر ل ر وو  .د3بر  ق رو ر    لخ ر  اوفا م ر  ع   ر  نار
ررررااي وعررر ا لررره لغوررر و فس عرررته  رحررري لهررروة ر ل ررر وو ال عرررت قرورررا رلاررررع ونرررو و 
ال عرررت الحلررر لوق رصرررنح ع اررررا ا  تعرررلم صرررنح ع نررر  ان ررريو رحرررره  الرررم ونرررو و 
فرر اوجاا لنهرر  قرورراو فن لرراا لارررع الج فرروو ف ارررا العرروا فرر جت فه  فررمل  فعررلوت 

 .د4باا ره الج فو. ن  ل عت نلاي ر ل جو ال  وسوه فهسو
كل  اللعحاي  فتطوق الم الحل لوق اموو انه  و ناا فن لوو الحه  جرول  الر  
الرررمو   نعررراا ا  رررو اعرررل قوابعد اكلررره لنررر او اوررر   لاعرررمبعد فرررن  لررر  فوقرررا  
الجررر و الرررررابالالوي رررر  لصررح  واررروج الررم ال ررر   الرره رهررر   رروا  لررر  عررواو  وررر ناا 

وو  لل  ور ناا ر ل ر  و ارحري لرات لاعرمبعد وعوانه  الم الرو الم الحل لوق االعور ن
تالم ابلو وا ع ر  نا  الم  ع و ررنن اعوائوا الرم ررالي ال ر   الترن  سر  قسوهر  
الجر رو  ل  لساا الحل لوق فاعوأ الوه  وا ع ر  نا  عواو  او نت له لحه  اار ئعو 

                                                           
  .1/207اللصيو نفعه د1ب

 .اللصيو نفعه االصف و د2ب

 .1/208الطرو  د3ب

 .110-1/109العهاي :اف عالاف .2/21اسيا  انظوار .االصف و اللصيونفعه د4ب
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ال تعرررا فرر فتتء رررالي اوو رر  ا  ررو لرر  اوو الغرراوبالن اوو الر وررو  اللنتنرره التررن 
 .د1بالغوام اال وتوا  فوه  ما وار ل  علا ا ووةد

اع و لسا ال   و الا العلويع ر  لارو ر  ل لراو الرم وا رع رر  نرا  فو نرت 
روررنه   رروا  الررم ا  اتسرره وا ررعو اا ترراأ جلوررع لسورره اال ررق ررره  ورروة لرر  الجررر رو  

 عرر . اورر   . اعنفصررا ملررا الد2باالحلرر لوقو اورر   لورر نه  رررالي اوسرره ن ررا ن ررا لرريو 
ارررا ملررا ا  كوعررا اهلل تحرر لم اعررل قوا ررر  اررروالو  رحرري ا  يرررو كلررو الروررت رحرري كرورره 
اروالو بعد الم الحل لوق اار ئا الول  فنهر ل  قر  قرر ي  ابانر  و فرال  ط ئفرو لرنه  

 . د3باوفو كونول 
او اات وحترو ااا ل   وع ر لليونو ااتارم رهر  النارا اقلرو رهر  الرياو ااالطر   

 ورر  انرعررطاا فررن الرررالي اااررماا لرر  رررو  الر رروو  اقلرر    000لرررو ع الحلرر لوق اا
و االرررمو  فرررن الر ررروو  اقيلررر   كلرررو وعرررلا  000اال جررر   وسررره الرررم ال ررر   الصرررو 

اور   عر وناا الليونرو لرنه  رنرا لرف اعرحي رر  لفر   ارنرا لطواوراو افرن  .د4بج عر 
   لسا ال ج   االوا  ر  كرن نجي لنه  رنا ريوا ر  وا ا االا تول ع اناا وه و او

 .د5بابوا 
اموررو العررهوسن: ا  الحلرر لوق و نررت فررن اوو ال جرر   لنرر  له  ونررو  االج فررو 
الررم لوررو ف رروت رنررا اعرروائوا ملررا الررم لاعررمبعد  ورر  و نررت الحلرر لوق تغوررو قسررم 

 . د6بالوهاي فاجه الوه  جو    االول  ا  وعتسال  اال ورعاا لنه  ا يا  
انرره رحرري ا  ن ررو اهلل رنررن اعررل قوا رلوررو اكاررااله  لرر  جررول  اورروا  اال واررن: 

الرر   ورر   لوررو ااال  الروررت ررر ات قسرروه  لوررو انت ررواا رهرر  اانرعررطاا فرررن االوو 

                                                           
 .63-1/58اللعحاي : لواج المل   د1ب

 .1/64اللصيو نفعه  د2ب

 .1/74اللصيو نفعه د 3ب

  .108-22/107اب  نن  :ابصفه نن .5/84لحج  الرسيا   د4ب

 .االصف و اللصيو نفعهد 5ب

 .1914لصو  2/16الواو اآلنف د 6ب
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لسلح ش فال واتا  اال   كا رسيا  اال كظهول  اهلل قسوه  رريونه   ترم لسوراا الررالي انفراا 
سوهر  او نرت الحلر لوق اال  ال ور  قنه  الحل لوق ال  و   ع ون   راليلر  الترن ور ناا ق

فعر   وجرا لرنه  وعر ا لرهبقلاقد     قظ ل ا  رلوو فروحاا  ولو الروت اا يناا فوه الاو 
فع ا: و  اا  ارعاا قسم كنفعو  فعي وكوت  اعلحت  ل  لسا ل  صيو ابل  اررسو  ارا  

ور و  لايو اص لء ا حو  فال تفحساا اتااصاا فال تعتافاا ر و  اهلل الاررع روتره اا  
االظسررر  ااإلل ررر ي فوررره ف نررره لررر  عرررونه ك ررري ارررط فظسررر  فوررره اال ررري اال اطرررع اهلل ياررررول  

. اواوري ملرا لر  موروة اللعرحاي  فرن كارر و د1بااعتاصا  افته  اريا كوره   ورول 
ال لرر   الررا و ورري قسررم لرر  مورروة فررن اللررواج لرر  ا  النرر و رحرري تفررواه  عررسا ا طرر   

ا ررراق قلرررالق فنررر ا اوو  000عررر   اقررر ي انلررراي اقلرررالقو اطعررر  اجررريوو طوو
ال و . ال  ت ا الحو  تحظ  لارع الروتو او   لارحه رحي الطاف   ورا   لواعو 
االسره الحلرر لوق اعرويل  لح اوررو رر  رورروو الرا الررم  اري  قسورره افري قرر ي لالعتععررر عو 

 .د2بقنيل  كص ره  الجي  ارا لالوه 
ا رحيل  الم ته لو لر  اوو اموو ار  اسيا  ا  الحل لوق و ناا ر لحواق ل جوا 

اوعررر ا ا  جرررول   .د3بال جررر   الرررم  لررر  اعرررل قوابعد  وررر  كاررروجته  جرررول  لنهررر 
االحلررر لوق رعررراا فرررن لورررو ااتررر   طررراوال  اجررروت رورررنه   ررروا   وررر  وررر   لسرررا جرررول  
ال  و  ر  لر و الع و  فرن لنطعرو اجور ي السرا الحلر لوق العرلويع رر  لرام رر  

و او   وا 00ن ا فن اللااع اللحواف الوا  رعوعح   ياي ر  ل م ر  انطاوا او   و
اا ررري لنهلررر  وح رررو لررر  يارررا لوررره لررر  ن  وتررره نررر  ااتسفررر  اااترررتال ا سررر  الحلررر لوعن 

 . د4بفص وت جلوع الاالوو له ن   سره  الجواللو اظساا فوه  نالنل ئو عنو

                                                           
لوو وت عورررررق و ررررري  الصررررر لء والررررر  رحررررريل  1/83كارررررر و لورررررو الررررر  جررررر ع فوهررررر  لررررر  اآلنررررر و د1ب

  .2طو1965

انظررررررررو الرررررررريو و روو :ترررررررر ووخ و3طووياو ابنرررررررريلو رورررررررروات105-104ق وكاررررررررر و ال لرررررررر   د2ب
 . 1/77الالوو

  .1971رووات  و16-2/15الحرو  :ار  اسيا د 3ب

 . 1ط ورووات و1/118ت ووخ الجنو الحورن /ل لي ق   يوا ة  د4ب
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 العماليق في الشام وعالقتهم مع بني إسرائيل:
 رر   عرر رق لاجرراي رنررن اعرروائوا لنرر او ال  رنررن ا  اجرراي الحلرر لوق فررن رررالي ال

اعرروائوا ورر ناا فررن لصررو الررم ا  اسصرره  لاعررم قنرريل  رحنرره اهلل تحرر لم الررم فوقررا  
ال رر    نررماا  اا ورر  قررروا النوررا الررم رررالي ال رر   رحرري  رروق اا فوقررا  اورر   عرر ون

  الونح نوا  االفونوعوا  االمو  لر  لر  الحلر لوق قسرم اراا اللصر يو. مورو ارر  ل ر 
فن  يونه ق  انتع ا ابصن   الم لوو ا  قلوا رر  ل ورم الا اقرن اروج لر  لورو 
الرم ال ر  و فسلرر  اري  لرا  لرر  اوو الرسعر عو ارهرر  والئرم  الحلر لوق الرر  الري قلررالق 
او لرر  وحررريا  ابصررن   فعرر ا لهرر : لرر  لررمة ابصررن   التررن تحررريا    ارر لاا لرره: لررمة 

عتنصرول  فتنصرون و فعر ا لهر : كفرال تحطرراننن كصرن   نحريلرر و فنعرتلطول  فتلطونر  ان
 .د1بلنه  صنل   ف عوو ره الم اوو الحو و فوحرياة فاقطاة لرا

اموررو اللعررحاي  انرره للرر  ارررو اهلل قرر  اجررا لاعررمبعد عرر و وا ررع ررر  نررا  
ررنرررن اعررروائوا الرررم ررررالي ال ررر  و ااررري وررر    سررر  قسوهررر  الجرررر رو  لررر  لسررراا الحلررر لوق 

و نت له اار ئع لحهر و فر تتء ررالي كوو ر  ا  ررو لر  اوو ا وول  ل  لساا ال   و ا 
الفاوباوو الر وو  اللنتنهد اع و لسا ال   و الا العلويع ر  لارو ر  ل لاو الم 

م وا رع قسرم لسوره لا عرتوا ع ر  نا و فو نت رونه   وا  انتهت رعتا العرلويع اا
ا ري  ملرا رررالي اال ق ره  ووة لر  الجرر رو  االحلر لوق ا ر  الغر وات رر وو ال ر   

اور    رعوورو لر  اروأ الرسعر ع لر  ررالي  000اوسه ن ا ليو  قني ل  ورتره العرلويعو 
ال    وجا وع ا له رسح  ر  ر قاوا ك  و قسم لساا الحل لوق ا  وررو اا ال عر   لر  

 د2ب70النعرر ع ن ررا قعرروو وا ررع ررر  نررا و ففحسررااو فااررع فرروه  الطرر قا  السررا لررنه  
ا  ال ررو  لررع الحلرر لوق ررريكت لنررم  لرر  لاعررمبعدببااتم  كلفرر . افررن عررفو الاررواج

قلررر لوق ا ررر و  اعررروائوا فرررن وفوررريو و فعررر ا لاعرررم لو ررراع انتاررر  لنررر  وجرررال  اااررروج 
حل لوقو ا يا  ااف كن  قسم وكو التسه اقص  اهلل فرن وري و ففحرا و راع ولر  ال  و  

التسرره ارر ا لرره لاعررم لو رر و  قلرر لوق االرر  لاعررم الرروا  ا رراو فصررحياا قسررم وكو 
                                                           

  .1960رووات1/254انظو الوحعارن:ت ووخ الوحعارنوت عوق العع و1/79العوو  النراوو د1ب

  .ال  رحيل  1/63لواج المل   د2ب
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ما افرره  قلرر لوق وغسرر و فهرر   و رراع قلرر لوق  ااما وفرع وررية لاعررم اعرروائوا تغسرر  اا 
د.1بااالره ر رري العرروفدد

ارر ا الررو  للاعررم اوترر  لررما تررمو وا  فررن الوترر   اصررفه فررن  
اا  لسو   و   000لع لع و اع ف نن عاف ال ا موو قل لوق ل  ت ت العل ع 

 .د2بلع قل لوق ل  ياو الم ياو
الوارحررررو ق ررررو  اتمبورررريو لحررررالود االلسرررراا الررررمو  لحرررره اررررروالاا افررررن العررررنو 

الوفررر ئوو  فرررن ق رررت وات اونررر و   االررر ا وو  فرررن لررر   اال ولررررو  فرررن  رررا  اووتررر و و 
اال اووو  فن جرسه  عحوو الم رطلرو فر وا  الترن قنري الرووروو نر  وجحراا اجر عاا الرم 

االلراووو  العر ونو   قو  ل ف ط التن لرن ار يشو ارروراا ورا ررالي الحل لعرو ااورر   
فرن  صررا  ت لرر و فارروج لسرا عرريا  السررا قلرراو و السرا ايلرره السررا صررراو  السررا 

 . د3بر لغ التن لن صا و انظلاا  ور   لحه  فن قلق العيو 
افن عفو الحيي فن والله ق  الرمو  اوعرسه  لاعرمبعد لوت ععراا االوو ار ا 

لررراا كلررر   كقررريائو د ال  لاعرررررمبال تصرررحياا ال  الرررو  لررروو فرررن اعرررطو   لرررئال تنه  
الحل لعررو االونحرر نوو  لنرر ا ارريالو و تعررعطا  ر لعرروفو كنورر  ارري اوتررييت  قرر  الررو و 
ف لو  ال ووا  لحو و لونه  تجرواا اصحياا الم وكو الجراو اال  ت رات قهي الو  
الاعم فس  ورو   اعط الل سوو فن ا الحل لعو االونحر نوا  العر ونا  فرن ملرا الجررا 

 . د4بوعوال  الم  ولهارورال  ا 
افن عرفو التننوو:باعرلع ور  اعروائوا انرا الورا  جر ئ  ابوي  لترياا اتلسرا اللر   
اونررو ااقظررر  لنرررا الرررين   قظولرررو ال صرررنو الرررم العرررل عو  رررحر   قظ لررر   طرررااال  رنرررن 

 . د5بقن ق المو  قوفته  اعلحت ا  ل  وعف كل   رنن قن قد

                                                           
 .17صء  والاواج د1ب

 .17صء  :الاواج د2ب

 .14صء  :الحيي د3ب

 .7فصا  :التننوو د4ب

  .40ق  ولاتصو الياا وانظو ار  الحرو  .6ا فص :العر   د5ب
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ن اعرروائوا ر رروا  رر وات اولرر  اوي اورر   الحلرر لوق االررا لرريو  وغورروا  قسررم رنرر
فررررن عررررفو العررررر  بو   اما  وع اعرررروائوا وصررررحي الليونوا بلرررريو دو االحل لعررررو ارنررررا 
الل وق اواوجا  قسوه و اوجو ا  قسوه  اوفعيا   سو ابوو الم لياا     اال 
ورعررا  لورروة فررن اعرروائوا اال  نلرر   اال رعرروا  اال  لورروا و النهرر  ورر ناا وصررحيا  رل  رروته  

و له  اواتا  فن لنا ونو  الجواي ر و  ال وحيا  ل  اال جلر له  اوراتا  ابوو اا
اوفعرريانه  ااقتصرر  جلوررع لرريو  اقلرر لوق ارنررن الل رروق لحرر   اجرر  اا ان لرراا ااي  

 .د1بو وقواد
ااطررع  000افررن عررفو اللساا:باارر ا صررلائوا لسرر  الررن و جرر ج لسررا قلرر لوق 

لرما نروأ ا  طروحرو الحالار ت ررو  رنرن .لر  د2بصلاوا اج ج كل   الرو  فرن الجرر اد
  و  االفسعررطونوو  االونحرر نوو  االلرريونوواعرروائوا اابارراا  لرر  الحررو  الحل لعررو اال نورر

  جرر عاا الرروه  ا ا وررول   وروررو فررن اب سرر  ال  لرراالع لرر  عررو   اللنطعررو ااإلعرروائوسو
 ل  لصو. 

رر و  لر  فن عفو اللساا ابااباقنيل   ر و   ر اا الفسعرطونوو  اروج وجرا ل
 000قعرروو الفسعررطونوو  اعررله جسو تبجرر لاتد لرر   رر و طالرره عررت اموع ا ررروا  

.باو   ياايبعد واوج د3باو   اإلعوائوسوا  وا انه الم ا  ج ع يااي ااسصه  لنهد
لررا ااصرر  ره اوغرر ا  الج رراووو  االجرر ووو  االحل لعررو ال  كالئررا ورر ناا لرر  العرريو  

.بفسلرر  اتررم يااي ااصرر  ره د4بوو لصررودعررو   االوو لرر  قنرري  اوب  رراود الررم ا
صررعالج فررن الوررا  الن لرر  ورر   الحل لعررو ارري  رر اا الجنررا  اصررعالج ااوررراا صررعالج 
اا واالرر  ر لنرر وو اعررراا لرر  فوهرر  لرر  النعرر ع الرر  وعتسرراا ا رريا  ال صررغووا  اال ورورروا  رررا 

 .د5بع اال  املراا فن طووعه و ااسصه  يااي ااعتوجع الواتوه لنه د

                                                           
 .40ق ولاتصو الياا وانظو ار  الحرو  .6فصا  :العر   د1ب

 .15فصا  :عفو اللساا اباا د2ب

 .161قو:انظو ل لي ق   يوا ة/ت ووخ لاج ت الجنو الحورن17عفو اللساا اباا فصا د3ب

  .27عفو اللساا اباا: فصا  د4ب

 .30: فصا عفو اللساا اباا  د5ب
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 روره  لرع الحلر لوق اارافه   فرنالتننوو كور  ا  و  الم لاارف الوهراي فن عفو 
لاعرمبعد العرول  لنه  اتينن لحناو ته  الم يوجو انه  و ناا وحصا  كلو كنرو ئه  ا 

 و  ج ع لما التاووي فن العو   الووو  االه  للاعمبعد امل  كنت اورا فعر تال كنر  
 . د1بل لن  ا قيا د

است  انل  كاوجن  الو  ل  لصو رعر  رغره لن  باتملوت  فن ااروتو  ا 
لوعسلن  الم كوي  االلاووو  اوفنون و الم كو  ن   ص قيا  ااااتن  اي كماراا اسارن  
رعاله : ا  العا  اونو لن  ااوفع ا ل ت اا  لينه  قظولو ا صانه  تو ي ترسغ 

 .د2بل  اال تا فال دوكون ل  لنر او فعست لو  ال ته را  العل ع ااور  رنن الجر ررررو 
باو   ابولوا  اي كا لاا ره  ارال باوو لراطد الر   رح  ونورو طرااا الع لر ت الر  
و عررررا  جرررر رو  و لحنررر اوو و ااوو رنرررن قلرررا  لووانررر   لرنرررن لررراطبالن لرررر  اوو 

 .د3بالجر رو د فالسو  الو  ل  رو  كويوه  فطويل  ااا لاا لو نه د
االليو نوا  اعتحرياا رنن اعروائوا عررع عرنو   اار  الحرو  موو ا :باللمو نوا د

رحرري ترران  رنررن اعرروائوا فهوررراا لرر  اللررمو نوو  اعرروناا فررن الوهرراف االلغرر وات اوسلرر  
 وقاا  وق  صحيت الحل لوق االلمو نوا  اوقاة ااوفاة ااا سراا اجره االوو لر  ورا 

  الحلرر لوق . اورر   ل لرر   ا وررو فوقررا  لررد4بنرر ت رونررو  انحرر له  ال  رروته  اك نرر له 
االحررياا  لعررتلو  رررو  الوهرراي االحل لعررو رعررر   رر اا لسررا اعرروائوا النرره ورر   ارري  رر ا 
الحل لعررو رررالو اهلل قرر  اجررا فعتررا لررنه  لعتسرره قظولررو فرر  يايت الحررياا  رررو  الحل لعررو 

 . د5بارنن اعوائوا

                                                           
 .24الل ئي:   د1ب

 .1فصا  :التننوو  د2ب
عد اررري بجسوررر تد وحنرررن جررر لات الرررا فسعرررطونن وررر   وعررر  رنرررن اعررروائوا اوعرررتهو  رهررر  اوررر   ياايب   

 د.  دارو  يااي لج لاتبد ا ا تح لم:ب46ارن لحرو : ت ووخ لاتصو الياادقباتسه

 .148ت ووخ الجنو الحورنوق /.انظو يوا ة2التننوو: فصا  د3ب

 .40ت عوق اب  انطا  ص ل  نن الوعاقنو ق  وار  الحرو : ت ووخ لاتصو الياا د4ب

 وياو ص يو رووات.18-17عسو  اروالو :ت ووخ واعوفاو الوهاي وق د5ب
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اقاج لسا ر     لا ا ية الم  رعن ل  الجر رو  اعوووة عووو ل   يوي الا 
فن ورو رنن قلا  طاله تعع اموع اقوره اورع اموع رمواع الوجاو ااوو ل  و ا 

 .د1بر     تعلمباوو الجر رو د
اموو ار  ونوو فن تفعووة قنيل  طس  لنه  لاعم ا  وع تساا الجر وو  اا  
وياساا ليونته  الن كوو   فن فسعطو  فن االه تح لمبا لاا: و  لاعم ا  فوه  اال ي 

ا ا ا   اسه   تم واوجاا لنه  ف   واوجاا لنه  فان  يااسا د.جر وو  اكن  ل  ني
لاعم رح  انن  ق و قون   ل  وا عرط لواتاة رارو العا  فسل  ياساا الليونو وكاا 
الوا  قظول   ل  لوئته  اجعله  اقظله  ف لتجااا الم   ئط فسل  اجي ص    

فننول  رو  ويوه فع ا ال  ئط  ن ول  ترحه  فجحسه  فن وله امل  ره  الم لسوه  
له  اللسا اي وكوت   انن  االون  ف ملراا ف ارواا ص  رو  فوجحاا ااارواا لاعم رل  
وكاا افن لما اإلعن ي نظو ااوا  وو ملا الل  وكاا ل  وكاا ا لاا: للاعم لل  كلول  
رعت له بامل  كنت اورا فع تال كن  لهن  ا قيا د اق  و وم ر  قري الو ل  ا ا 

انو ر  ل لا اام قص  ف وع فوه  ر نع ال ايو  و  موع ن  ا و ابوو  وكوت
الن ا ارو قاج ر  000العو  كا الع   االعو  ن  ا ا لوما طاا الحل لوق 

قنق  اطاله فوه ونوو ل  اللر لغو اووي قسوه ار  ونوو اوحتروة لا لف لل  موو فن 
اطاله عتا  مواق   ن  ل  الص و و  ل  ا  وعاا اهللبقد ا ا:با  اهلل اسق  ي  

 . د2بو ا الاسق ونعق  تم اآل د
 العماليق في مصر:

                                                           
 .2فصا  :التننوو د1ب

 .لطرحو قوعم الجر رن ال سرن ا وو ة وال  رحيل  2/37تفعوو ار  ونوو  د2ب
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عد و   فن  ل  فوقا  الجر و الا الالوي ر  لصح  بموو اللعحاي : ا  لاعم
  .د1بر  لح اوو ار  قلالق وارع فواقنو لصو

كل  العوطرن فوموو ق  ار  قر و فن والله ق  واعفبعد ا ا انل  ا تواة 
لسا لصو الابالوو   ر  الالويد ااوا الالوي ر  الوو   الا وجا ل   اطفوو ا وو

. ال  قل لعو لصو د2بالحل لعو ااوا ا  فوقا  لاعم ل  كاالي فوقا  واعف
الهوعاوبال  عاد  و  اطسق الوان   قسم ارن ع العر ئا الرياوو التن و نت تتنعا 

صو اتلوناا ل  اا لو فن ااي  ال    ا ره ص واع عون ع االمو  تا ساا الم ل
ق.   اع  الهوعاو الا وحنوبلساا  1570 – 1670يالو له  فوه  عنو 

الوق  دااطسق قسوه  اللصووا  اع بال  عاد الحن ل  الريا  اا الحورن االلص يو 
اا  و جوجن  ويا  ا  كاا ل  نره ابمل   الم  .د3بالحوروو العيولو كعلته  الحل لعو

 د نعال   1  واعفاو اللاوخ اإلعوائوسن اللتافن كاااوبق ال  عا الل  و الوه  قو 
ق بل ننا د اللاوخ اإلعونيو  اللتافن كااعط العو  الن ل  ق.   فن لحوو 
والله ق  ن اع يالو ال  عا ا ا:بااتفق قسم قهي تول او ك ي لساون  ا  اإلله 
  ر  قسون و ف م  لعا  ال وحوف كصسه  ج عاا ل  ال وق اتج عواا قسم
ل  ورتن و ا سران  قسم رالين  ااملاا لساون  اا وااا لينن  اليلاا لو وسن  ا لهتن  

اا الن و مال  ااعف   فعتساا الوج او اعراا النع ع اابااليو انصراا قسوه  لسو   لاع 
و او نت لمة ابلو 000اعلهبعال وود فن لنفوو ارو  الج وو قسم لصو 

ه  لالفو ل بلواد لسا ابعاود:بواقند تعلمبلوعاود ك  لساا الوق   الن
كج ن  قني الرحو ل  الر  نو و  دSOSاورل  تحننب .د4باالرحو وعاا انه  قو 

ال  وو    ا الهوعاو فج ئو   اانل  تغسغا تيووجن اانه  ل  وواناا  حر   اا يا  

                                                           
انظو:الررررريو و .لرررررر 1326لصررررروو1/110لعرررررلهاي :اف ع الافررررر انظرررررو: ا .1/61لرررررواج الرررررمل  د1ب

  .1/73روو :ت ووخ الالوو 

 .9/158الج لع ال و   العو    د2ب
  .48ق  والاعوط فن ت ووخ الحو  ارا اإلعال  :ل    اللالر د3ب

 .71-70ق  والحو  ارا اإلعال  د4ب
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اانل  ات  يا  لتج نع   ل  العو   اللاتسفو  ل   عو  الصغوأ الج ع ابورو ل  
ه  المو  طوياا ل  لااطنه  الوقاوو ل  ارا الغ ا  حلجلع لوو  الو  لوو راا

 .د1بفن ابن راا ااق لن ااي  الوافيو   الهنياكاورو
اموو يواوانت: ا  الهوعاو   اا لصو رحي   لو الفارم ااالرطوا  التن 

 .د2بكقعرت  و  الن ت  الن ل  ال  ريا ل   عو 
 ا وقاوو ج عاا ل  كولونو  ال  وج اول و اموو  او ا  الهوعاو ار ئا و 

ق.  ااعتعواا فن يلت   1780ففواا الم عاوو  افسعطو و اياساا لصو  االن 
 .د3بالنوا

اموو الحع ي ا  الهوعاو و ناا و ولا  لصو ل  ابعو  الن لنو ق و  الم 
 000ابعو  الع رحو ق و و افن لمة الفتو   ينت لجو  ابر ع الحرووو  الم لصو 

ل و  الوق   المو  عوطواا قسم  ته ارحئاا  لصو قني لجو  اروالو بعد اارن 
لصو اونو ل  العو اوا و ال  ن  و   التو و  رإروالو  ن  وحعا  اااط ع 

. اوع ا اور   ا  ابااا  االعر ئا الحوروو ل  ايالوو  د4بااله  اور   فن الرالي
ل  ل  اقوا  عاوو و ت  لفاا ق   الااروو  اقل لعو اقلانوو  اليو نوو  ا وو 

ق.  ا  اا لصو ت ت اع بالهوعاود كا لساا الوق   ااارحال  للي   2000
 .د5باونو 

ف للنعرا  فن ليونو اوو   اجياا لع رو لسهوعاو ااعتط قاا ا  وحوناا ااتا  
ق.  اقسلاا ا  كلوو كوو   تااطا لع  1750لاجايل  راوو ونح    االن 

لصروو ااا لاا لاظف   وعلانه و ت  الا وو لسوا رو قسم  الهوعاو قسم   ا

                                                           
ياو  ووجلو ق لو عسول  ت و393ق وال وق ابينم اال ر وات اللروو :جو  راتتوا اااوا  د1ب

  .الوت  ج لحو اللاصا

 .2/76اصو ال ر و  د2ب

 .طرحو وا  الواعف اللصووو 80قو اان قري ال وو :كع طوو افالوساو الح ل  الحورن د3ب

 .95ق  واروالو  كرا ابنرو ع د4ب

  .122ق  والفالوساو ل  لا :فا   الفتواد 5ب
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الرو يو اا ائ  الغالا  و  و نت فتو  ارل الا ال اا كص   الياا فن لصو 
االحواق لل   جع الوق   االعر ئا قسم   ال  او نت ابوو التن فن طووق لصو 

 .د1بلسحروانوو  لا قو رو  الحل لعو اال نوو  االوراعوو  االحلاووو  الوو رونه  موو
الم لصو ا لساا لحه   ان  ا  لهما ف لهوعاو قو  لمة اللنطعو ل  عون ع ا

نع فو ا ر و  جيوي  ال جو الوه  ونوو ل  ال لن ال    ل  الحلاووو  العتاياله  
فن الجوش اياا واعف لصو فن قهي اللسا الهوعاعنبار رن وع وت د انعساا 

لاوا االحور ت االتج و  اانت وت السغو الم لصو صن قو الروان  ااعتحل ا ا
اوملا ااترو  .د2بالحوروو العيولو لع السهجو الحلاووو  تم انته ع الحهي الهوعاعن

اللصووا  لنه  لح وف ونوو  ااوأ اال عول  فن ف  الرن ع  و  وحي ارا الهاا 
 . د3باللجنء ل  لرتوواته 
 توو:لألعر   اال  انوجء وانه  قور

 او نعال  ق  ل ننواو.ل  مووة واعوف .1
 ل  وااة الحو  فن وتره  ق  قل لعو لصو. .2
 و ال  الحو .وا  لفظ   عا وحنن لساا الريا االر ي .3
 ا  اللصووو  موواا ا  الهوعاو ج عاا ايول   ل  رالي الحو . .4
 .د4با  اللصووو  ل  وعتايلاا الاوا االلوور ت اال رحي يالو الوق   الحو  .5

ق  الهوعاو فالري انه  و ناا قسم ايو لن ع  ل  فام ص ت لمة اللحسال ت 
 .ال ر و و اال اما كووي اصفه  ر لرياا  اال  و  الم كصاله  اباا

 

 

 

 

                                                           
 .199-198ق  واروالو  كرا ابنرو ع :الحع ي د1ب

 .1980واوت و262ع  لجسو الحورن و9-8قوقفوف رهنعن:كااصو الحو  االحروانوو  د2ب

 . 69-67قوتلهوي فن لص يو ت ووخ الحو  ارا اإلعال :جوجن  ويا   د3ب

 . 74ق  واللوجع نفعه د4ب
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Abstract 

 
The Giants in the Torah and the Islamic Arabic Sources 

 

Fathi A. Mahmood  
 

Reviewing the historical references, one can find that there 

is an uninaous agreement among the historiacians that the 

giants were living in the Arabia, in Yemen, in Meca and in the 

neighbouring countries for long. Some of them started to desert 

northward of the Arabia (i.e the Fertle Cresent) since the mid 

of the fourth Milleanium.This paper aims at studying the giants 

in the Arabia. Since they come from  arabicized Arabs, the 

study will be confined to this type of Arab. 
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