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 الكعبة  المشرفة في الشعر الجاهلي
 د.عبد الغني زيتوني

 سورية

لقددد يتيددك ال ابددة البمددرةة بب ةنددة رةياددة ولدسددية عتيبددة لدددب الاددر  القدددبة   عبددر 
ا  أ ددةط ةددي الا دددر أزبددةط يوي ددة وأيقددة  بديدددظ  لدد  ييددت بآبدددة أ  ب ددةط   ددر  سددو 

يبددة وتمددري ةج  ةجا آددة لب ددة بآبددةد بايدددظ. ولبددة جددة  اهسددع  زاديددة تات الجددةي ي أ  لب دد 
البسدددد بيط  يتوجآددددوط  ليآددددة ةددددي  ددددعتآ  وعبددددةدتآ   وتآددددو   ليآددددة أة دددددتآ   دددد  عددددة   
بيةوليط زيةرتآة يةجيط أو باتبريط  ليقضوا ر نةج أسةسيةج بط أر ةط الديط الينيف. وال 

ةيي بدة ري  ةي أط المار الجةي ي والتراث الاربي القدي  لد أوليةية ايتبةبةج  بيدراج  يضد
لآددة بددط بنزلددة بدديط الاددر  لبدد  اهسددع   وسدديبدو لنددة للدد  ج يددةج بددط  ددع  البيددث ةددي 
تسبيةتآة البتاددظ  وةي زبةط  نمة آة  وةيبة  ةط بدط يدا الادر   ليآدة وتاتديبآ  لآدة  

 و لل  ةي بيةط بة  ةنوا يآدوط  ليآة  ويروط بط يربتآة.
 أواًل: التسمية

يلا البنة  المدريف لد  ي  د  الادر  القددبة  بةسد   يبدو لنة بط المار الجةي ي أط
وايددد  نبددة أي قددوا ع يدد  تسددبيةك ب ت  ددة  ويددي   آددة تابددر عبددة يجددي  ةددي ن وسددآ  بددط 

بدددط باددددةني اهجددددع   ديس تجةيدددد   وعبددددة ياتبدددر ةددددي  دددددوري بمدددةعر التاتددددي  والتقددد
ةك الدل  ي  د   والتقدير بقترنة بباةني ال مية والريبة بط ال   الا ي  ر  ال وط وال ة ن
 بانةيت  ويرعة . ولا  أي  يل  التسبيةك التي أل َّ بآة المار الجةي ي:

ويدددي بدددط أمدددآر التسدددبيةك  وبدددط أ اريدددة تدددداوالج ةدددي التدددراث الاربدددي الكعبةةةة:  -1
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القدددي   بيدددد أنآدددة لددد  تب دددل ييدددزاج  بيدددراج بددط الدددل ر ةدددي المدددار الجدددةي ي  ينةسددد  مدددآرتآة 
سدد  ود أبنيددة بقدسددة أ ددرب أي ددا ع يآددة اياددود  لدد  وجدد وتددداولآة  ولادد  السددب  ةددي للدد 

  لدلل  لد  (2)   و ابة نجراط بةليبط(1)ال ابة    ابة َسْنداد بيط الييرظ واألب ة ةي الاراا
ياندي  ال يل ر االس  ع    يعل   ايراج  مية االلتبدةس بةل ابدةك األ درب  بيدد أط للد 

ية ال ابدددة أتدددك بدددط بايندددي التربيددد    وتسدددب(3) عدددد  ل دددر   يعلدددةج ةدددي المدددار الجدددةي ي
 . (4) واالرت ةع  ةإلا  ةط البيك برت اةج وأ ل م عج برباةج ُسبّي  ابةج 

ولددد أمددةر  لدد  ال ابددة النةبغددة الددلبيةني  ةددي باددرن اعتددلار  ل نابددةط بددط البنددلر  
وتو يد  لل  بةلقس  بر  ال ابدة التدي ُيتبسده بآدة  جدعالج وتقديسدةج  وببدة يدراا بدط دبدة  
الاتدددة ر ع ددد  األن دددة   وبةل ددد  الدددل  ييبدددي ييدددر ب دددة   طَّ بدددة ُب ّددد  بددد  ومدددةية  يدددر 

ال ة ُتَمّ  يد   لا  ةط األبر  عف بة يقس  ب   : (5)  ييية  وا 

 يُك َ ْاَبتَدددددددددددد ُ ةددددددددددددع لابددددددددددددُر الددددددددددددل  بسَّدددددددددددد
 والبددددددددددد بط  الاة دددددددددددلاك  الييدددددددددددر تْبسدددددددددددُيآة
 بدددددددددددددة ُل دددددددددددددُك بدددددددددددددط سدددددددددددددّي   أتيدددددددددددددَك بددددددددددددد   

 

 ط َجَسددددددد  وبددددددة ُيريددددددا ع دددددد  األن ددددددة   بدددددد
 ة بددددددددددددديط الَغيددددددددددددد   والسَّددددددددددددداد  ر بدددددددددددددةُط ب َّددددددددددددد

  لاج ةدددددددددددع رةادددددددددددْك سدددددددددددويي  لددددددددددديَّ يدددددددددددد 
 

 بدة ورد ل در ال ابدة والقسد  بةل د  ربآدة ةيبدة يدروب بدط مدار لزنبدةع بدط رو   يبديط 
ةي  أن   ةط ياتز   زو ب ة  والني  بط عبر بدط ال يدة  الدل  يددد  وتوعدد   بيدد أط 

 : (6)  ابة بناتة  بط لل  ميت  بط ال   القدير  ويرب  ال

   أ ددددددددددددددو ة ْآددددددددددددددر  لقددددددددددددددة ي ودوندددددددددددددد نَّددددددددددددددتب
 لددددددددددددددوال ال ددددددددددددددُ  المددددددددددددددي   يددددددددددددددر  ةوال دددددددددددددد   

 

ددددددددددددددبة  بادددددددددددددد ُ   اليددددددددددددددواتر     الّ يددددددددددددددوث   َلراض 
 لددددددددددددددددْك  لددددددددددددددددي ْ  باةمددددددددددددددددر و ابتُددددددددددددددددُ   را
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وابة رواية تمير  ل  أط بان الادر   دةنوا ينسدبوط أيد  ب دة  لد  ال ابدة  لمدآرتآ  
ال ابّيددةل  ةقددد ورد أّط أبددة لرجدد  لال ابددّيل وع دد  البددرأظ لا بآددة وتاتدديبآ  لآددة  ةيي قددوط ع دد 

ال َّييدةني   ُجْنَد  بدط ُبدرَّظ الق دْردّ  أجدةر رجدعج بدط أيد  ب دة  ندز  بجدوار   ةاددا ع يد  زييدر
ةقت   ولت  ابرأت   ة ّبة ع   أبو ُجْنَد  بلل   رج بدط أي د  يتد  لدد  ب دة  ةةسدت   الدر ط  

 : (7) النةس ان  يريد مراج  ولة  و مف بط ل ة   ويةف  ةارف

  ّنددددددددددددددي ابددددددددددددددر   أب ددددددددددددددي ع دددددددددددددد  جةريَّدددددددددددددد ْ 
 ولدددددددددددددددددددددددددو ي  دددددددددددددددددددددددددُك َبَ يدددددددددددددددددددددددددة َع يَّددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

 وال ابيَّدددددددددددددددددد ْ  أب ددددددددددددددددددي ع دددددددددددددددددد  ال ابددددددددددددددددددي  
 يدددددددددددددد ْ  ةندددددددددددددة ب ددددددددددددددةط الادددددددددددددو   بددددددددددددددط يْقوَ 

 

ي ة ةي الجةي ية   ل  ةنك تقو   : (8) ووردك ال ابة أيضةج ةيبة  ةنك ت بي ب  َبج 

 بْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لبَّْيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  ال َّآددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َّ ل
ي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ ل  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ةرا  وب  

 َةن ْابددددددددددددددددددك  القبي ددددددددددددددددددْة ب ابددددددددددددددددددة  ج ي دددددددددددددددددد ْ 
 

  ْ لبَّيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط َبجي َددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ْبَنّيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ال ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  ْ 
 يتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرب ية  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

وال جددددا  ةدددي أط اسددد  ال ابدددة زاد مددديوع  وتداولددد  ةدددي اهسدددع   و ة دددة بادددد أط 
أزي دددك ال ابدددةك األ دددرب  ةب دددبه ع بدددةج ُيي دددا ع ددد   ابدددة ةيسددد   ولدددد  ّ ددد  القدددر ط 

ديبرتيط  ولل  ةي لولد  تادةل :  ال ري  بةلل ر َد وأندت  يدة أيهآدة الدليط  بندوا ال تقت دوا ال َّ
دْنُ ْ  َيدْديةج  ْاُ  َبْة َلَتَ  بط النَّا  َيْيُ د  بد   َلَوا َعدْد  ب  ْنُ   ُبَتَاّبداج َةَجزا   ب  ُيُر    َوَبْط َلَت ُ  ب 

ْدُ  لل َ   َيةبةج ل َيُلْوا وَبة  أْبدر  ..َبةل َ  الَ ْاَبة  أو َ  َّةرظ  َيَاةُ  َبَسة  ْيَط أْو عَ 
  وورد  (9) 

َجَاددد  ال َّددد  الَ ْاَبدددة الَبْيدددَك الَيدددرا  ل َيةبدددةج   ل دددر  ةدددي السدددورظ ن سدددآة ةدددي لولددد  َجددد َّ وعدددع:
ل  نَّةس...

 (10) . 
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 لا  ددةط اسدد  ال ابددة لدد  يددرد  ايددراج ةددي المددار الجددةي ي ةددإط اسدد  البيددك البيةة :  -2
لدب المارا   سوا  أ دةط ل دري  لد   يعلدةج أ  بضدةةةج  لد  ال د  تادةل  أ    ةط أ ار ل راج 

ل لدد َّ أط يدرد ةدي المدار بددط والاتدا. وببدة يجدددر ل در  أط ل دت لالبيدكبو دوةةج بةليربدة 
دوط أط ي دددددوط بق دددددوداج بددددد  ال ابدددددة  وال سددددديبة  لا  دددددةط ةدددددي سددددديةا القسددددد  والتاتدددددي  

 واهجع .

با قت   بستغربةج بط تا ق  ببيبوبتد   ع د  يديط  ةبط لل  لو  عنترظ بط مداد ةي
بددر  ددلل   ادعددة  بندد  أندد  يقةتدد  لوبآددة  بقسددبةج بةل دد  ر  ال ابددة أط يبآددة   لا  ددةط األ

 : (11)وليس يقيقة

 ُعَ قتآدددددددددددددددددة  عرضدددددددددددددددددةج وألتدددددددددددددددددُ  لوبآدددددددددددددددددة
 

 زْعبدددددددددددددةج  ورّ  البيدددددددددددددك  لددددددددددددديس ببدددددددددددددْزع   
 

يك الل  ُييةف يولد  بةلبوع    رار لل  ألس  زيير بط أبي س ب  ةي با قت  أيضةج 
ال ليط ساية ةي ال  ه بيط عبس    أط اليةرث بط عوف وير  بط سنةط ع  يبينةج بغ تةج 

دا بط السةدظ األمراف ةي الس   والير   : (12)ولبيةط  أةض  بط ُوج 

 ةبلسدددددددددبُك بةلبيدددددددددك  الدددددددددل  يدددددددددةف يولَددددددددد 
دددددددددددددددددددْدُتبة  يبيندددددددددددددددددددةج لدددددددددددددددددددن ْاَ  السَّددددددددددددددددددديداط  ُوج 

 

 ي   رجددددددددددددددةُ  بنددددددددددددددو  بددددددددددددددط لُددددددددددددددري  وُجددددددددددددددرْ 
 ع ددددددددد   دددددددددّ  يدددددددددة   بدددددددددط سددددددددديي   وُبْبدددددددددر   

 

ولبددددة  ددددةط الاددددر  الجددددةي يوط ياتقدددددوط أط ال ابددددة بيددددك ال دددد   ر  األربددددة   ةددددإط 
مددارا ي   ددريوا بددلل  ةددي بددوايط عدددظ بددط أمدداةري   و ة ددة ةددي بجددة  القسدد  ع دد  
ابةتةج  ع   نيو بة نجد لل  لدب عبد ال   بدط الزبادرب الدل  أمدةر  لد   ألوالآ  تو يداج وا 

 : (13)س  ع    ل  وال يينث بقسب  أبداج أن  ألس  ببيك ال   ال يق
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 وبيددددددددددددددددددددددددك  ال ّدددددددددددددددددددددددددددد  ةددددددددددددددددددددددددإط أْي  ددددددددددددددددددددددددفْ 
 

 دددددددددددددددددددددددددد    ال أي  دددددددددددددددددددددددْف ع ددددددددددددددددددددددد   اْددددددددددددددددددددددد   
 

ي أيةرك أنف ويقس  يةت  الية ي القس  ن س  ع   أن   ةط يود لو أط ضربت   الت
 : (14)  ب   لضك ع ي  لضة ج تةبةج 

ْدُك  وبيدددددددك  اّل ددددددد    لدددددددو أطَّ   أن َدددددددُ  يدددددددوا    َود 
 

 ةبددددددددددددددة َبددددددددددددددكَّ الب ددددددددددددددةَي عددددددددددددددط الَاْتدددددددددددددد   
 

نبة يردة  بةلي ف بةألن ة  التدي  وال ي ت ي ليس بط الُيداديَّة بةلي ف ببيك الَّ   وا 
 : (15)تُقدَّ  لآة اللبة ه  بابراج عط عقيدت  التي تمر  ال   بةألواةط

 ْ  َدددددددددددددددددددددة  َتَ ْيَنددددددددددددددددددددة ببيدددددددددددددددددددددك  ال دددددددددددددددددددد  أو  يَ 
 

ال ةبن دددددددددددددددددددددددة   يَ   بَغددددددددددددددددددددددد   ُسدددددددددددددددددددددددْرط ب غَ وا 
 

وال ريدد  ةددي أط الاددر  الجددةي ييط اعتقدددوا بددبط عنةيددة ال دد  عددز وجدد  تيبددي ال ابددة 
   ةيربتد  بسدتبدظ بدط يربدة رَّ قوا ع   البيك   ة اليرا  والبيدوت ونآة  وبط ا َّ أي 

ال    و ية لل  بة نجد  لدب َ ر   بط َجْبَ ة الادواني وا  ةج يواةآ  السري  يو  ال ابدة 
 : (16) ع   اهب 

ْةَط بةلبيدددددددددددددك اليدددددددددددددرا   وُلّضدددددددددددددي  كْ ةيدددددددددددددوَّ
 

 بنةسددددددددددددددددددددُ آة ولدددددددددددددددددددد  َتُيدددددددددددددددددددد َّ عقةَلآددددددددددددددددددددة
 

ا ةي الجةي ية   ل  ةنتة ت بيةط  وجة ك ال يغة أيضةج ةيبة ورد بط ت بية  عّ  وَبْلي 
 : (17)ةتقوالط
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 يددددددددددددددددة ب َّددددددددددددددددُة  ال ددددددددددددددددةجَر ُبّ ددددددددددددددددي َب َّددددددددددددددددة
 دّ ددددددددددددددددددددددة ةيتددددددددددددددددددددددر  البيددددددددددددددددددددددك اليددددددددددددددددددددددرا َ 

 

جة وَع َّددددددددددددددددددددددددددددددةَبدددددددددددددددددددددددددددددد وال ُتبّ ددددددددددددددددددددددددددددددي  ْلي 
   رّبددددددددددددددددددددددد  ال َنُمددددددددددددددددددددددد ةج ندددددددددددددددددددددددة  لددددددددددددددددددددددد

 

  ةددي راة آددة أل يآددة  دد ر يدديط ألسددبك بددر  اهبدد  التددي رَّ وناتتدد  ال نسددة  بددةلبي
تيب  اليجةج لة ددظ ال ابدة أط لوبآدة لدد أ ديبوا بب ديبة عتيبدة عندد بقتد   د ر  

 :(18)ن   ةط أةض آ  ةت ج و يري  رجعج أل

 َيْ  َدددددددددددددددددُك بدددددددددددددددددر  ُ دددددددددددددددددْآ   ُبْاَبدددددددددددددددددعك  
 لدددددددددددددد ط جز َعددددددددددددددْك بنددددددددددددددو عبددددددددددددددرو  ع يدددددددددددددد 

 

  لددددددددددددددددددد  البيدددددددددددددددددددك  الُبَيدددددددددددددددددددرَّ   ُبْنتآةيدددددددددددددددددددة
و ةتةيدددددددددددددددة َ دددددددددددددددَك بندددددددددددددددو عبدددددددددددددددر   لقدددددددددددددددد ُرز 

 

   لا رّ ي ددا ع يدد  زييددر بددط أبددي سدد ب   دد ة لالاتيددال. وبانةيددة لريدد  بددط البيددوأ
الدددل  ال يسدددتيي  أيدددد أط يسدددترّل  ويسدددتابد    جا ندددة الاتيدددا ببانددد  الباتدددوا أ  اليدددرّ 

 :(19) ولل  ةيبة نس   لي  بط لول 

 ْاددددددددددددددزَّب التددددددددددددددي يابددددددددددددددُدونآة وبددددددددددددددةل ك  وال
 

 والبيدددددددددددددددددك  الاتيدددددددددددددددددا الُب دددددددددددددددددرَّ   بب َّدددددددددددددددددَة  
 

 وابة  مةراك أ رب ةي المار  ل  البيك سترد ةي بوايط أ رب بط البيث.
وتسدددبية ال ابدددة بةلبيدددك  وبدددة أي دددا ع يددد  بدددط نادددوك بتادددددظ تدددد  ع ددد  تقديسددد  

ط  ةط ورود  ةي  ير  يغة القس  الت ويربت   ي وجددنةية ةدي لد ورد الل ر الي ي   وا 
باتدد  األمدداةر السددةبقة  ةبددط للدد  لولدد  تاددةل  وا دد ةج بددة  ددةط يقددو  بدد  البمددر وط ةددي 

وبددة  ددةط  ددعُتُآْ  عبددد الَبْيددك   ال ُب ددة   أانددة  يددواةآ  بةل ابددة بددط  دد ير وت دد يا:
يةج َوتَ    ةدددلولوا الَادددْلا  ب بدددة ُ ْندددُتْ  تْ  ُدددروطْ دددد   

ل ةدددي .  بدددة وردك عبدددةرظ لر  البيدددك(20)
ا َر َّ يددلا و َةْ َيْاُبددد آددْ  ر ْي َددة الْمددَتة   وال دديَّفهْيددعف  لُددَرْي    ْيعة  لدد   عددزَّ بددط لة دد : لو 
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... الْبْيك 
ال   عز  زي  البي   البيك  ل  الضبير الل  ياود ع  ن.  بة أضةف الت(21)

ْل بّوأنة هبرايوج   ةضعج عط ل ر البيك بط دوط  ضةةة  ولل  ةي لول  تاةل :  ي  وا 
قة  بْيط والره َّ  السهُجود  ْيك  أط ال ُتمر  بْي مي ةج ويآ ر بيتي ل ية  يط والب ةط الب

(22) . 
لا أتينة  ل  ال  ةك  التي تد  ع   يربة ال ابة وت تيبآة  ةنجدية ةي با  لول  اوا 

وال اْلَآْد  واْل اْلقْع  َد ال    واْل المَّْآَر الَيَرا   ماة ر والليَط  بُنوا ال ُتي  ية أيهآة اعز وج : 
ْط رّبآ ْ  ور ْضَوانَة... َف البيُك    . و لل  وُ (23) َواْل  ّبْيط البيَك الَيَراَ  َيبَتُغُوط ةْضعج ب 

َربَّنة ع   لسةط  برايي  ال  ي   ع ي  السع   ةي لول  ج َّك عتبت :  بةلبيَّر  ي ةيةج 
ْط ُلريتْي ب َواد َ ْير   ّني  ْند َبْيت أْس ْنُك ب  ْ  َزْرع  ع  ...ل    الُبَيرَّ  

.  بة ُو َف البيك (24) 
  ةإنَّآة بط تَْقوب  َ  َوَبْط ُيَاّتُ  َمَاة َر ال َّ َللبةلاتيا أيضةج ةي با  لول  تاةل : 

. تيااُ َّ َبي  هآة  لْ  البيك  الاَ لُ ْ  ة ْيَآْة َبَنةة ُ   ل  أج   ُبَسبَّ   الُقُ و  
(25) . 

لا  أردنة أط نا   التمةب  بيط األماةر الجةي يدة وبديط اايدةك القر نيدة  ببدة يت د  وا 
بدددل ر البيدددك و ددد ةت   ةإنندددة ندددرجه أط للددد  بدددردهُ   لددد  أط القدددر ط ال دددري  لدددد أبقددد  ع ددد  
األل ددةت والابددةراك التددي  ددةط يسددتاب آة الجددةي يوط ةددي ل ددر ال ابددة  وبددة تددد  ع يدد  بددط 

يدددداج بنددد  أط دعدددوظ اهسدددع  بدددة يدددي  ال اسدددتبرار ل اقيددددظ بادددةني التقدددديس والتاتدددي   تو 
التوييديدة  التدي دعددة  ليآدة  بدرايي  ال  يدد  ع يد  السددع   والتدي جا دك بيددك ال د  الوايددد  
وجا دددك أيددد  أر ةنآدددة تاتدددي  يدددلا البيدددك واليدددّا  ليددد   وبدددط اددد َّ ة ددديس يندددة  ةدددي الدددديط 

ل ابدة ولدسديتة ةدي ل دو  الاددر  اهسدعبي الينيدف أ ه تغييدر جدوير  يندة  بدط ب ةند  ا
ابةتددةج ع د  أنآدة بيدك ال دد   وع د   يدعا  د ةك اليربددة  ون وسدآ   بد   ط ابدة تو يدداج وا 
والتقددديس والتاتدددي  ع يآدددة  وسدددنجد أط للددد  ينيبدددا أيضدددةج ع ددد  تسدددبيتي ل القب دددة ل و ل 

 البسجد اليرا ل.
  وع   (26)بةج ل  ابةالق ْبَ ة: ويي ببان  الجآد والق د  ول نآة وردك أيضةج اس -3

يدل  التسدبية وردك ةددي بادن األمدداةر الجةي يدة  ع دد  نيدو بدة نجددد للد  لدددب زيدد بددط 
عبددرو بددط ن يدد   الددل  ُرو  أندد  بيددث عددط عقيدددظ التوييددد ةددي اليآوديددة والن ددرانية ة دد  
ييب ط  ليآبة  وت  بتبس ةج ببدة ورد  ليد  بدط ديدط  بدرايي  ال  يد   لدلل  ُيَادده بدط أبدرز 
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 : (27)   ة ةط ينةجي ال   تاةل  لة عج ةالين 
 ُك ببددددددددددددددددة عددددددددددددددددةَل ب دددددددددددددددد   بددددددددددددددددرايي ْ لْ ُعدددددددددددددددد

دددددددددددددددددددددددددد ْ   أْن ددددددددددددددددددددددددددي لددددددددددددددددددددددددددَ  ال َّآُدددددددددددددددددددددددددد َّ را  
  

 ة  وْيددددددددددددددددددددددَو لَددددددددددددددددددددددة  ْ ُبْسددددددددددددددددددددددَتْقب   الق ب َدددددددددددددددددددددد
 َبْآَبدددددددددددددددددددة ُتجمَّدددددددددددددددددددْبني ةدددددددددددددددددددإّني جةمددددددددددددددددددد ْ 

 

وةددي أ بددةر ال يدد  ويب ددة أبريددة اليبمددي ع دد  ال ابددة أط عبددد البي دد   جدددَّ الرسددو  
وعندددبة عددةد بددط بقةب ددة أبريددة  ية سددةج بددط ردعدد  عددط بآةجبددة ب ددة   دد   ال دد  ع يدد  وسدد  

لددة  وبادد  ن ددر بددط لددري  يدددعوط ال دد  َعددزَّ وجدد َّ  ويستن ددرون  ع دد  أبريددة  ويددد  ال ابددة 
 : (28)وجنود   وأ ل عبد البي   بي قة بة  ال ابة  وأنمب يقو 

 ال ُيددددددددددددددددددددددددددددددددد َّ  طَّ الاْبدددددددددددددددددددددددددددددددددد يْبَنددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد يُبآ ْ  ال َيْغ ُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبطَّ 

 ةر آ  ول ْبددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ط  ندددددددددددددددددددددددددددددددددَك تدددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

علَدددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ   رْي َددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددةْبَنْ  ي 
 وبيدددددددددددددددددددددددددددددةُلُآْ    ددددددددددددددددددددددددددددددواج  ب يةلددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 دددددددددددددددددددددددَ َتنة ةددددددددددددددددددددببّر بددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددا لدددددددددددددددددددد ْ 

 

وع دد  يددلا الغددرار بددط  يددعا اسدد  القب ددة ع دد  ال ابددة بددة ورد ةددي لددو  مددةعر بددط 
الار  يل ر ةيد  أبدة سديَّةرظ  ُعَبْي دَة بدط األعدز  الَادْدوانيَّ  الدل   دةط يددة  بةليجدةج بدط 

 :  (29)ُبزْدل ة  ل  بن   ع   يبةر ل ال

  ْ نيدددددددددددددددُط دةانددددددددددددددددة عدددددددددددددددط أبددددددددددددددددي سدددددددددددددددديَّةرَ 
  ْ سددددددددددددددددددددددةلبةج يبددددددددددددددددددددددةرَ  تدددددددددددددددددددددد  أجددددددددددددددددددددددةزَ ي
 

 وعددددددددددددددددددددددددط َبواليدددددددددددددددددددددددد  بنددددددددددددددددددددددددي ةَددددددددددددددددددددددددَزاَز 
 ُبْسددددددددددددددددددددَتْقب   الق ْب ددددددددددددددددددددة  يدددددددددددددددددددددعو جددددددددددددددددددددةَر ْ 

 

ولددد تدد  يددلا االسدد  يي ددا ع دد  ال ابددة ةددي اهسددع  بدد   ندد  مددةع اسددتابةل   ايددراج  
 ددعتآ  وعبددةدتآ   وبآددل  الداللددة ورد ةددي لولدد  ألندد  ع دد  وجآددة البسدد بيط جبايددةج ةددي 

 لدد ندرب َتَق هد  َوْجآ دَ  ة دْي السدبَّة   َةَ ُنوّلَيّند َ  تاةل  ب ةيبةج نبي      ال   ع ي  وس  :
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د اليددددرا   وَيْيددددث بدددد  ُ نددددت  ةَ َتْرضددددةية  ةَددددَو   وْجآَددددَ  َمددددْيَر الب ل ب ددددةج  َولّددددوا وجددددوي   ْسددددج 
مير 

(30). 
يط أوتُدوا ال تدة  ب د    يدة  بدة َتب ادوا َولَد ْط أتيدك الدلة التدي ت يآدة وورد أيضةج ةي ااي

ل ْبَ َت 
(31) . 
  و ددةط الاددر  يي قددوط  ددةط يددلا االسدد  باروةددةج ةددي الجةي يددةالمسةة ا الاةة ا :  -4

يو  ال ابة  ولد يسبوط لل      الير ل ع   بة أسبة  لالبسجدل و لالبسجد اليرا ل ول
  َبْيددَد أط ابددة مددةيداج مدداريةج لقدديس بددط (32)  ةددي الجةي يددة تبةبددةج دودل  وال تاددرف يددلاليددر 

ال يددي  ي  ددد أنآدد   ددةنوا يي قوندد  ع دد  ال ابددة أيضددةج  وللدد  يدديط يقسدد  بةل دد   ددةيب   
ف ل ب   وأاَّر ةيد  وبةل    وببة ُ سي بط برود  تةنية يبنية أط الي  لد ب   ع ي  مغة

 :(33)أاراج  بيراج 
د اليددددددددددددددددر   ا   وبدددددددددددددددددةوال دددددددددددددددد  ل  البسدددددددددددددددددج 

  نددددددددددددددددددي أليددددددددددددددددددوا    يددددددددددددددددددر ل   ددددددددددددددددددل    
 

 ُج ّددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددط ُيبندددددددددددددددددة  لآدددددددددددددددددة ُ ُندددددددددددددددددفُ 
 لدددددددددددد ُمدددددددددددفَّ بندددددددددددي األيمدددددددددددةُ  والمَّدددددددددددغفُ 

 

وع   يلا البان  ورد ةي القر ط ال ري   ع   نيو لول  تادةل   ةدي  يدة تيويد  القب دة 
وْجَآد  َمدْير  لد نرب تق ه  وْجآ   ةي السَّبة    َة ُنَولينَّد  ل ْب دةج ترضدةية َةدو   التي برك بنة 

البْسددجد الَيددَرا   وَيْيددُث بددة ُ ْنددُت  َةَولددوا وجددوَيُ   َمددْيَر ...
وةددي لولدد  جدد َّ وعددع أيضددةج:  (34)

 َبةرظَ َأج َقةيَة اليةج وع  البْسجد  الَيَرا  َ َبْط  بَط بةل   والَيْو  اا ر وَجةَيَد ةدْي َسدبي    َا ُتْ  س 
َيْآد  الْقَو  التةلبيطَ ال ال    وال ُ   ال     ال َيستووط عند

 (35) . 
ْي دددةل بمدددتقة بدددط لالَبنّيةةةة:  -5 ع ددد   البندددة ل  اسددد  ع ددد  ُأي ددداويدددي ع ددد  وزط لَةا 

ه أط وزنآدددة لةا يدددةل ببانددد  َبْ ُاولدددة أ  لببنيَّدددة    وبدددة ي  دددد للددد  أط(36)ل ال ابدددة  وندددرج 
يقسدبوط يدة  و دةنوا ألند  ع يد  السدع  بنة  ل  بدرايي الار   ةنوا يقولوط عط ال ابة لَبنيَّة

 . (37)لبآة  ةيقولوط: لويا  يل  البنيَّة
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ولددد وردك ةددي المددار الجددةي ي  مددةراك عدددظ  لدد  يددل  التسددبية  ةبددط للدد  بددة ل ددر  
ليس بط ال يي  ةدي مدار  ي ت در ةيد  بةنت دةري  ع د  لبي دة دَيدي ويدزيبتآ  لآدة بدراراج  

 : (38)يةبداج ال   ر َّ ال ابة ع   لل 
 ل  الَبنيَّددددددددددددددددددددددددددددددة  لْ  الَيْبددددددددددددددددددددددددددددددُد ل دددددددددددددددددددددددددددددد   

 

َنددددددددددددددْك َ َ بددددددددددددددة  أْبَسددددددددددددددْك ُدَيددددددددددددددي  لددددددددددددددد ُأْا  
 

َاُة األيددّ  ةددي باددرن يدددياآة عددط بجددي  الب دد  تُبَّدد   لدد  ال ابددة يب دد  ل رتآددة ُسدد
 : (39)و سوت   يةية بةلبرود اليبنية

 ولقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  زايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة تُبَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 وأَل َّ رّبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ُبْ َ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 ة سددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بنَّيتآددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الَيبْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 ةيآددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددبوة  بةلنهددددددددددددددددددددددددددددددددددددلور

 

نددة  عندددبة دعددة ورد اسدد  ل البنيَّددةل أيضددةج لدددب عبددد الدددار بددط ُيدددي   بددط ُجآي ولددد 
ّتُبدد  يتدد  نسددتبي  بدد   ايددراج بددط اي ُددّ  نبنددي بيتددةج نضددةيي بدد  ال ابددة ونلوبدد  لددة عج لآدد  ل

 :(40)الار ل ةبعتبوا لل   وأبوا ع ي   ةابر عط لل  ةي مار 

 قدددددددددددددددددددددة  بنيَّدددددددددددددددددددددة  ولقدددددددددددددددددددددد أَرْدُك بدددددددددددددددددددددبط تُ 
 ُدعدددددددددددددددددوا لاتيبدددددددددددددددددة   ةدددددددددددددددددبب  الدددددددددددددددددليط  لا

 

 ليسدددددددددددددددك بُيدددددددددددددددو   أو ُتييدددددددددددددددَف بَبدددددددددددددددبا   
 را ددددددددددددددددوا واللوا ةددددددددددددددددي جواندددددددددددددددد   لَدددددددددددددددددْوَد   

 

ط يجرية أبين  ل          ورد أط ال ابة ُسبّيك بةليبسة  ألالَاْمَساء:  -6
أي  ب ة  لري  وُ زاعة  وبط داط بدينآ   وال يستباد أط ي وط الُيْبس  وي  (41)السواد

أتةي  االس  بط ل اليبسة ل  لل  أنآ  ل بنو  برايي  وأي   ببط ولدوا بط ي  ة آ   لد
  (43)وا بتمددي  ع   أن سآ  ةي دينآ   ولد عرة(42)اليربة  ووالظ البيك  وليَّةط ب ةل

 اليْبسة ل.  وبط ا َّ ةةلب رد والب نث: ل(44)والُيْبس جب  األْيَبس
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نيددو بددة نجددد  ولددد وردك  مددةراك  لدد  الُيْبددس ةددي باددن األمدداةر الجةي يددة  ع دد 
 . (45)لل  واضيةج ةي لو  سةعد  بط ج يَّة الُآللّي  يبد  مجةعة لو 

 ُيدددددددددْدعوط ُيْبسدددددددددةج ولددددددددد  يرتدددددددددْ  لآددددددددد  ةَدددددددددَزع  
 

 ي والدددددددددددّنَا   يتددددددددددد  رأويددددددددددد   دددددددددددع  السَّدددددددددددبْ 
 

ويل ر سعبُة بط َجْند  ةي مدار  أنآد   دةنوا لدد جبادوا الجبدوع ال بيدرظ لبعلدةظ لدو  
 : (46)تآ  و عبتآ   ةيقو بط الُيْبس  لبة يارف بط مجةع

آدددددددد ْ   بددددددددط الُيبددددددددس   ل جددددددددة وا  لينددددددددة بَجبا 
 

 َةْي ددددددددددددددددددددا وا َ  ددددددددددددددددددددداظ لَقينددددددددددددددددددددةي  بجددددددددددددددددددددبْ 
 

لددد  يدددرد يدددلا االسددد  داللدددة ع ددد  ال ابدددة  ال ةدددي بيدددك مدددار ل عمددد   الَقطةةةي : -7
. ويقو  (47)ألة ل  والَقييط: البقي بير  بيبوط بط ليس  ويو بط ةا  لَلَيَطل ببان  لال 

ةج النابةط بط البنلر بيسط التدبير  و وا  الرأ   وبارالة النسد  و در  األعم  بةدي
 : (48)الان ر  بقسبةج ع   لل  بةل   عز وج  الل  تيّا لري   ابَت 

يَنددددددددددد ُ  دددددددددددك لدددددددددددري   لي   لابدددددددددددُر الدددددددددددل  يجَّ
 

 لقدددددددددد ُ دددددددددْدَتُآْ  َ ْيدددددددددَد ابدددددددددر    يدددددددددر  ُبْسدددددددددَند  
 

  واستمآد (49) : البي يه بةللي ُل ر أن  اس  بط أسبة  ال ابة  والُبْلي الُمْذَهب:
ع دد  للدد  بمددر بددط أبددي  ددةز  األسددد   يقسدد  ةيدد  بةهبدد  التددي ُعّ َبددْك بنيوريددة  ةسددةلك 
ند  تقدبدة ل د  عدز وجد   ولضدة  ر دط  بنآة الددبة   ععبدة ع د   يددا آة  لنيريدة ةدي ب 

ل د  أسةسي ةي اليا   بة يقس  بةألب نة البقدسة ةي ب ة التي تض  ةي جنبةتآدة بيدك ا
 : (50)اليرا   ةيقو 
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 ي  ددددددددددددددددُك بددددددددددددددددر   الدددددددددددددددددَّابيةك  ُنُيوُريددددددددددددددددة
 

 وبددددددددددة َضدددددددددد َّ أجيددددددددددةُد الُبَ دددددددددد َّ  وُبددددددددددْلَي ُ 
 

ةضعج عبة بر بنة بط أسبة  ل  ابدة ةدإط ابدة تسدبيةك أ درب تسميا  أخ ى:  -9
ُل درك ع دد  أنآددة  ة ددة بآددة  َبْيددَد أننددة لدد  نجددد مددوايد بددط المددار الجددةي ي ت  ددد تسددبية 

 أط باضآة اا ر ل  يرد  يعلةج بيط أيدينة بط يلا المار.باضآة   بة 

ال ةبط لل  اس  ل    تة : البيدك اليدرا      ال ل   ل ُنق   عط الزَّبير بط ب َّةر أط اه 
 : (51)النةبغة اللبيةني وب  ةسَّر

َبةك  بددددددددددددددط َل ددددددددددددددةف  واَْبددددددددددددددرظ    ب ْبْ ددددددددددددددَيي 
 

 َسددددددددددددددددددددددددددددْيُرُيطَّ تَددددددددددددددددددددددددددددداَة ُ  َيددددددددددددددددددددددددددددُزْرط  الالج 
 

ةيث ةدي الروايدةك الاربيدة القديبدة واألمداةر الجةي يدة التدي ل درك  الالَّ  ير أط الب
. وبآلا البان  أورد  (52)يجد أنآة تق د ب  جبعج بارةةك  ولد يق دوط ب  عرةةك   َّآة

اليه يدد  الَغَنددو ه ةددي مددار   ب ددوراج اليجددةج ع دد   ب آدد  ةددي عرةددةك  ويدد  بيربددوط  لددد 
 :(53)  بةلت بيةا بَّرك ماوري   راةايط أ واتآ

دددددددددددددددددددددددددب ط َ ْيدددددددددددددددددددددددددرَ    َيدددددددددددددددددددددددددُزرْط  الالَّ ال ُيَني 
 

 أمدددددددددددداث  الددددددددددددرأس  ُبْيددددددددددددر     ب ددددددددددددّ  ُب دددددددددددد   
 

وارل ب ددته الدددا  وضددبآة  وبتضددايف الددواو بدد  ةتيآددة  وب تيآددة وبددط للدد  اسدد  لالددده 
  (54)ب  عد  التضدايف  ورو  نقدعج عدط بادن الا بدة  القددبة  أند  يي دا ع د  ال ابدة

دب ابددددر  القدددديس ةددددي با قتدددد   ييددددث مددددبَّ   نددددةث البقددددر ب تيددددةك ولددددد ورد يددددلا ال  ددددت لدددد
 : (55)علراواك  يرتديط األاوا  اليوي ة  ولد لز ْبَط الدَّو ار
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ددددددددددددددددْر    ددددددددددددددددبّط ن اةَجدددددددددددددددد ُ   َةَاددددددددددددددددطَّ لنددددددددددددددددة س 
 

 ع   الُبددددددددددددددَليَّ   وار  ةددددددددددددددي الَبدددددددددددددددَ  بَعددددددددددددددَلار 
 

) ط يولد و ر ولد ُمر  الدَّوار ةي بيك ابر  القيس ببند  ُنُسد   دةنوا ةدي الجةي يدة يددو 

  وببددة ي  ددد يددلا بددة رو  أيضددةج بددط أندد   ددن   ةنددك الاددر  ةددي الجةي يددة تن ددب  (56
ب ددن   . واألرجدده لدددينة أندد  يي ددا ع دد   دد   ددن  ُيدددار يولدد   وال ي ددتّ  (57)وتدددور بدد 

ل لدددد  يددددرد لدددديس بددددط أسددددبة  ال ابددددة أط ال ادددد  لدار بددددة يزيددددد لنةعتنددددة ببندددد  باددديط  ولادددد ّ 
نبددة ُ ددّ  للدد  بةل ادد  لسددير يددو  اسددتابةل  ةددي الداللددة ع دد  ال لدد  ال ابددة  وا  يددةفل  وا 

و ةندك ل ادر  يجدةرظ   يدر بن دوبة  ييوةدوط بآدة  ل  يمير ابدط ال  بدي يينبدة لدة : لل
وياتدروط عندددية  يسدبهونآة األن ددة   وُيسددبهوط اليَّدواف يولآددة الدّدوارل  ويستمددآد ع دد  

يوبددةج  ويدد  ييوةددوط ُبنُ دد    للدد  بقددو  عددةبر بددط الُي يدد   و ددةط أتدد  َ ن دديَّ بددط أع ددرَ 
 : (58)لآ   ةرأب ةي ةتيةتآ  جبةالج  ويط يي ط ب 

 أال يددددددددددددددددددددددة ليددددددددددددددددددددددَك أ ددددددددددددددددددددددوالي َ نّيددددددددددددددددددددددةج 
 

 ع ددددددددددددددددددددددددددديآ     َّبدددددددددددددددددددددددددددة أبسدددددددددددددددددددددددددددوا  َدَوارُ 
 

َب َّةل  ةقد ل رك بان الروايدةك أند  اسد    األسبة  التي ا ت ف ةيآة اس  لوبط ت 
ةل  ةقدد ورد أنآدة سدبة  ب َّدة الب ربَّد ير أط أ ادر األلدوا  يمدير  لد  أند  بدط أ (59)ل  ابة

وع   أنآة اس  ب ة أيضةج جة  ةي لول  . (60)الجبةبرظ  ةنك تسبَّ  لب َّةل ألنآة َتب ه أعنةا
َ  ل نَّةس ل َّل  بب ة ُببةر ة وُيدبج َلَ اةَلبيط طّ   تاةل : َ  َبْيك  ُوض  أوَّ

(61) . 
  َبْيَد أنآة ل  ترد ةدي الاربية ك ع يآة بان الروايةكوابة أسبة  أ رب ل  ابة ن ّ 

ن و  مارية يب ط أط ت  د أنآة تسبيةك جةي ية  ةبط لل  بة ورد أط البيك اليدرا  
  (63)نددةلرل  و دلل  سدبي    ل(62)ُسدب  بددل القدةدسل  ويدو يدد  ع د  التقدديس والتيآيدر

القريدددة بدددد لولا ددد  يدددد  ع ددد  الت ويدددف بدددط أط يبسددد  أيدددد بسدددو . وسدددبيك ال ابدددة أيضدددةج 
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 وبط الواضه أط االس  يد  ع   أنآة بوجودظ وببنية بنل ألد  الاآود. (64)لقديبةلا
وبط لل      نجد أط ال ابة البمرةة لد يتيك بتسبيةك بتاددظ وبتنوعدة  تنبد   

ن ددوس الاددر  الجددةي ييط  وعددط بدددب تاتدديبآ  باتبآددة  عددط ب ةنتآددة الرةياددة ةددي ةددي 
جعلآدد  لبيددك ال دد  اليددرا . ولادد ّ  ت دد  التسددبيةك  نبددة  ةنددك ةددي البدايددة  دد ةك أ  دد   وا 

تي ددددا ع دددد  ال ابددددة البمددددرةة أو ع دددد  البيددددك  ادددد  أ ددددبيك برادةددددةك لآبددددة  وبددددط ادددد  
 أ بيك أسبة  أعع   ة ة بآبة.

 ثانيًا: البناء وتا يخه
بدددط البسددد   بددد  ةدددي  تددد  التدددراث أط  ابدددة ب دددة  ةندددك أيددد  البيدددوك البقدسدددة لددددب 

لددري  وأيدد  ب ددة  ةقددد أجباددوا ع دد  تاتيبآددة واليددا الاددر  الجددةي ييط  وال سدديبة لدددب 
 ليآة  و ةنك عندي  أع   ب ةندة بدط األوادةط أو األ دنة  جبيادةج   ل  نآد  عبددوا أواةندةج 
 وأ نةبةج ب ت  ة  ول  يجتباوا ع   عبةدظ وايد بنآة   بة اجتباوا ع   تاتي  ال ابة.

  وببندد   لدد  ق ددُر باتبآدد  بوجددود يُ  وبددرد للدد  ياددود  لدد  أنآدد  َعدددهوية بيددَك ال دد   الددل 
ال ة نددةك ور  األربددة   ولددد عبددرك  يددةك عدددظ بددط الددل ر الي ددي  عددط  لددرار البمددر يط 

 ول د ْط َسدبلَتُآْ  َبدْط َ  َدا الّسدبةواك واألرن يلا  ع د  نيدو بدة نجدد  ةدي لولد  تادةل : 
ال ددُ   ةددبّن  ُي َةُ ددوط وسددّ ر الّمددْبس والَقبددر  ليقُددولط

ولَدد ْط عددّز وجدد :   وةددي لولدد  (65)
  ةبن  ُي ةُ وطَبْط َ َ َقُآْ  َليُقوُلّط ال  َسبْلَتآْ  

(66) . 
ول ط بت  ُبنيك ال ابة البمرةة؟ وبت  بدأ تاتدي  الادر  لآدة؟ و يدف انيرةدوا عدط 

 التوييد ل   ر  البيك  ل  المر  ب  وعبةدظ األواةط با ؟.
ابددة  بيددد أط الروايددةك الاربيددة ال ياددرف تيديددداج بتدد  بدددأ تاتددي  الاددر  القدددبة  ل  

سددبةعي   تمددير  لدد  أط أيبيتآددة  وانتمددةر أبريددة  واليددا  ليآددة   ددةط بنددل بنددة   بددرايي  وا 
يُ   . ولد عرن القر ط ال ري  لل  ةي لول  تاةل :(67)ع يآبة السع  لآة ْل يرةد   ْبدَراي  وا 

دَد بدط ال يُ  رّبَنددة َتَقّبدالَقَواع  ْسدبةع  ّنددة  ند  َبْيددك  وا  . ولددد بدّر بنددة  (68)أْندَك الّسددبيُ  الَا دي ْ  ب 
يَ  َب دةط البْيدك  أط ال ُتمدر ْ  بدْي مدي ةج ويآ دْر َبْيتدَي وا   لول  ج َّْك عتبت : ْل بّوأْندة هبدراي 
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ط والقة  بيط والُر َّ   السهُجودل ّية  ي
(69). 

وداج ويدروب أط ال ابددة  ةنددك لبد   بددرايي  ع يدد  السددع   ةقدد ورد أط البيددك  ددةط بوجدد
البمر  ع ي   ةك ترج  بنة  ال ابة  ل   د   أبيلب   بزبط يوي   يت   ط بان الرواي

 . ويبدو أط ببة استندك ع ي  يل  الروايدةك اايدة ال ريبدة ةدي لولد  تادةل :(70)السع 

يط طَّ أو    بْيك  ُوض   ل ّنةس  َل ّل  ببّ َة ُببةر ةج وُيدب ل اةَلب 
(71). 

سبةعي   ع يآبة السع   الت ر ع   تجديد البنة   وع   لل  ةإط عب   بر  ايي  وا 
اليةجدة  لد  و ةط أي  ب ة يايدوط بنة  ال ابة  أو يجدددوط بدة انآدد  بّند    ّ بدة دعدك 

  وةددي عآددد (72)   ددةط لددد يدددبآةللدد   ةقددد ورد أندد  لددد ُجددّدد بنة يددة ةددي عآددد ُجددْري  لسددي     
  ُلبيدد  اهسددع   ييددث لددسددتبرك ع دد  للدد   ادد  ا  (73)ُل ددي  بددط   ددع   أعيددد تجديددد البنددة 

 . (74)مّ  يريا ةيآة  وجة  سي   ةزعزع جدرانآة  ةبعةدك لري       بنة ية
لدد  بددة ةا دد  ُلَ دديه بددط  ولددد أمددةر األعمدد  ةددي مددار   لدد  بنددة  سددّيد ُجددْري  لآددة  وا 

 :(75) ع  بط تجديد أيضةج  ولل  ةي بارن القس  وتو يد القو 
    ال ُددددددددددددا  والتدددددددددددديواددددددددددددوَبْي رايدددددددددددد  ةددددددددددددإنَّي

 

 والبضدددددددددةُن بدددددددددُط ُجدددددددددْرُي    بنةيدددددددددة ُل دددددددددي  
 

 بة ل ر زيير بط أبي س ب  بنة  ُجْرُي   وبدط باددي  لدري   ل  ابدة  ةدي با قتد   
 : (76)ب  داج  عب  بةلقس  أيضةج  ع   نيو بة بر بنة بط لول 

 ةبلسدددددددددبك بةلبيدددددددددك  الدددددددددل  يدددددددددةف يولَددددددددد ُ 
 

 رجددددددددددددددة   َبّنددددددددددددددوُ  بددددددددددددددط لددددددددددددددري   وُجددددددددددددددْرُي   
 

ل ر عبدال   بط الّزبْارب جريبةج وعةداج ع   أنآ  بط األلوا  الليط  دةنوا ةدي ب دة وي
 : (77)لديبةج  ولل  ةي لول 
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  ةنددددددددددددددْك بآددددددددددددددة عددددددددددددددةد  وُجددددددددددددددْرُي  لَددددددددددددددبَ آ ْ 
 

بددددددددددددددةد  ُيقيُبآددددددددددددددة  وال ددددددددددددددُ  بددددددددددددددط ةددددددددددددددوا  الا 
 

وةضددعج عددط عددةد وجددري  ةددإط ابددة روايددةك تمددير أيضددةج  لدد  الابددةليا الددليط نزلددوا 
وا ال ابدة  بد  يقدة   نآد  جدددوا بنة يدة  وابدة مدار ُينسد  لرجد  بدط ُجدْري  بب ة  ولدَّسد

ب  لبي ة عةد  ب ةيبةج ةي  عْبرو بط ُليدي الدل   دةط بدط ت بد  أط  ّيدر بدة  دةط ع يد  
 : (78)الار  بط توييد

 ْ  ببدددددددددددددددددددددددددددد ُددددددددددددددددددددددددَتتيددددددددددددددددددددددددة عبددددددددددددددددددددددددرو ال 
 سدددددددددددددددددددددددددددة ْ  بادددددددددددددددددددددددددددةد  أْيدددددددددددددددددددددددددددط يددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 وبندددددددددددددددددددددددددددددددددددي الابدددددددددددددددددددددددددددددددددددةليا الليدْددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 ا ُ ددددددددددددددددددددددددددددددددّ َة  نآدددددددددددددددددددددددددددددة ب دددددددددددددددددددددددددددددد  يدددددددددددددددددددددددددددددر 
 و دددددددددددددددددددددددددددددددددددلا  ُتْ تَدددددددددددددددددددددددددددددددددددَرُ  اأَلندددددددددددددددددددددددددددددددددددة ُ 
 دددددددددددددددددددددَط لآدددددددددددددددددد  بآددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددةط السَّددددددددددددددددددوا ُ 

 

يد الل   دةط ط ال ابة  ةنك البيك البقدس الويروايةك أي  األ بةر ع   أ وتنّ  
األبر ع   لل   ييا  لي  الار   أتبةع ديةنة  برايي   ع ي  السع   التوييدية  ولد ت ّ 

دبْك األواددةط يدو  ال ابددة  وةدي ج وةآدة  ة دد  يادد ر ه البيددك بن درداج بةلابددةدظ   لد  أط ُن  
نبة أ به ل   سبيةن   وسية  ومر ة  بط  لآة األواةط واأل نة .  وا 

وت  د أ بةر  ايرظ أط نمبظ المر  ةي اليجةز تاود  ل  بة  ةط بط تاتي  الادر  
المددديد ل  ابددة واليددا  ليآددة  واليددواف بآددة  للدد  أنآدد   يدديط  ددةنوا ينزيددوط عددط ب ددة  

دروط  لدد  أ ددل أيجددةر بددط اليددر   ةيجا ونآددة ربددوزاج بةديددة ل  ابددة  ةييوةددوط يولآددة يبددة
 تيواةآ  بةل ابة  وب  برور الزبط تيولوا  ل  عبدةدظ األوادةط واألن دة   َبْيدَد أنآد  لد  
ينسددوا اليدددا ومددداة ر  وبنةسدد   التدددي  ةندددك ع دد  عآدددد  بدددرايي   ةت ددوا بتبسددد يط ببقةيدددة 

واف ب   واليا والابرظ  ليد   والولدوف ع د  عرةدة والبزدل دة  بنآة   تاتي  البيك  والي
يدا  البدط  يقوبوط بلل    ل  جةن  بة يقدبون  ألواةنآ  عط عبةداك.  وا 

و ةط ابط ال  بي بط أوا   الا بة  الليط تيداوا عط يلا األبر   ل أورد ن دةج  ةدي 
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مددر  ةددي ب ددة ة ونمددبظ اليددلا البجددة   تداولدد   ايددر بددط القدددبة  الددليط تيددداوا عددط ال ابدد
َد لد  أطَّ  سدبةعي  بدط  بدرايي   ع يآبدة السدع   لّبدة سد َط بّ دة َوَولَدواليجةز  وجة  ةي : ل

ط  دةط بآدة بدط الابدةليا  ضدةلْك ع ديآ  بّ دة  ا بّ ة  وَن وا َبدبآة أوالد  اير   يت  ب  و 
ةددي الددبعد التبةسددةج واُك  وأ ددرج باُضددآ  باضددةج  َةَت ّسدديوا اووَلاددْك بيددنآ  اليددروُ  والاددد

 ل باة .
و ددةط الددل  سددَ َ، بآدد    لدد  عبددةدظ األواددةط واليجددةرظ  أندد   ددةط ال يتُاددُط بددط بّ ددة 

ط   اّل ايتبدد  بادد  يجددراج بددط يجددةرظ اليددر   تاتيبددةج  ل يددر  و ددَبةّبة ببّ ددة  ةييابددة تددةع 
لير  ويبددةج لدد . نددةج بددنآ  بآددة  وَ ددَبةبةج بددةيددةةوا بدد   يددواةآ  بةل ابددة  َتَيبه وا وضدداو   و َي دد

ددد سدددبةعي  ويددد  َبْادددُد يات بدددوط ال ابدددة وبّ دددة  وييجه دددُروط  ع ددد   ْرث  بدددرايي  وا  وط وَيْاَتب 
ع يآبددة السدددع . ادد  سددد ، للدد  بآددد   لددد  أْط َعَبدددوا بدددة اسددتيبهوا  ونُسدددوا بددة  دددةنوا ع يددد   

سددبةعي   وا يدد  يددر   ةابدددوا األواددةط  و ددةروا  لدد  بددة  ةنددك ع سددتبدلوا بددديط  بددرايي  وا 
سبةعي  يَتَنسَّ  األب  َلْب ُآ ...وةيآ  ع   لل  بقةية  وط بآة: بط تاتي  بط عآد  برايي  وا 

ْيددددا  الُبدددْدط    ل  دددة   وا  البيدددك   واليدددواف ب ددد  واليدددا  والُاْبدددَرظ   والولدددوف ع ددد  َعَرةَدددة والُبْزد 
 .(79)واهيع  بةليا والابرظ ب   د ةلآ  ةي  بة ليس بن ل

 دددلل  أورد األزرلددديه  (80)ابدددط  سددديةا روايدددة بمدددةبآة تبةبدددةج ط عددد وروب ابدددط يمدددة  
 . (81)الرواية ن سآة

وت ةد الروايةك الاربية القديبة تجب  ع   أط عبرو بط ُليّي الُ زاعدي  الدل   دةط 
لددد تددول  أبددر ب ددة وواليددة البيددك  باددد أط لةتدد  ُجْريبددةج  ببسددةعدظ بنددي  سددبةعي  ع يدد  

و  بط  ير ديةنة  برايي  التوييديدة وأد د  األ دنة    ويو أ(82)السع   ون ةي  بط ب ة
 لدد  ب ددة ووضدداآة لددر  ال ابددة  وأبددر الاددر  بإمددرا آة بدد  ال دد   سددبيةن  وتاددةل   ةددي 

باةرضة لويدة بدط جدرا  انيراةد  عدط ديةندة  بدرايي  اليني يدة   . ويبدو أن  لقي(83)الابةدظ
ك باددن األمدداةر  ولددد تدد   دددب ت دد  الباةرضددة يتددردد عبددر أجيددة  يوي ددة   ل  ددور 

  وع دد  نيددو أيضددةج بددة رو  لَمددْجنة بددط َ  َددف  باةسددالع دد  نيددو بددة بددر بنددة بددط المددار 
الُجْرُيبددي  بددط مددار  ُيسدد    ةيدد  بددة أيدادد  عبددرو بددط ُليددي بددط أ ددنة  وأن ددة  يددو  
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ال ابة  وبة أدَّعة  بط مر آة بةل   عز وج َّ  بقرراج ببن  تادةل  سدينتق  بند  وبدط لوبد   
 . (84)يتآ  ل بيك اليرا وال  وسيزي

 يددددددددددة عبددددددددددُرو  ّنددددددددددد  لددددددددددد أيددددددددددداَك  لآدددددددددددةج 
 و دددددددددددددددددددةط ل بيدددددددددددددددددددك  ر   وايدددددددددددددددددددد  أبدددددددددددددددددددداج 
    َلَتْاددددددددددددددددر َةطَّ بددددددددددددددددبطَّ ال دددددددددددددددد  ةددددددددددددددددي بآَدددددددددددددددد

 

 َمددددددددددددددددددددّت  يدددددددددددددددددددددو  البيددددددددددددددددددددك أن دددددددددددددددددددددةبةج 
 ةبددددددددددةةقددددددددددد جا ددددددددددَك لدددددددددد  ةددددددددددي النددددددددددةس أرب

 سي ددددددددددددددي ي دون دددددددددددددد  ل بيددددددددددددددك  ُيّجةبددددددددددددددة
 

بب ولظ بط الير  أ  أنآد   وسوا  أ ةط الار  القدبة  لد تاّبدوا ةي البداية ليجةرظ 
لد تابدوا ألواةط وأ نة  بج وبة  بدط  دةرج ب دة  ةدإنآ  ت دوا ياتقددوط أط ال ابدة بيدك 
ال    وأنآة ليسك  نبةج  بةلي األ نة   ببة يد  ع   اعتقةدي  ةي أنآدة وسدي ة تقدربآ  

ةج  ط ُنُ دبتي ل  ال    ر   ال ابة ويةبيآة  ولد ورد أط عددية ب   بدة يقدةر  اعاب دة وسد
. ولدد أمدةر َةَضدةلة بدط ُعَبيدر  ال يادي  لد  بدة جدرب بدط تيييبآدة  يدو  (85)عند ةته ب دة

ةددته ب ددة  ببينددةج انت ددةر الرسددو   دد   ال دد  ع يدد  وسدد   ع دد  البمددر يط  وانتمددةر نددور 
التدي بدة زالدك  ابرأتد اليا  والقضة  ع د  تدع  البةيد   وللد  ةدي لولد   راةضدةج دعدوظ 

 : (86)ع   مر آة
 ال لةلدددددددددْك: ي ُددددددددد َّ  لددددددددد  اليدددددددددديث  ةق دددددددددُك:

 لَددددددددددددددددْو بددددددددددددددددة رأيددددددددددددددددك  بيبددددددددددددددددداج ولبي دددددددددددددددد ُ 
 لرأيددددددددددددددك  ديددددددددددددددط ال دددددددددددددد   أضددددددددددددددي  َبي نددددددددددددددةج 

 

 يددددددددددددددددددددبب  ع يدددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددُ  واهسدددددددددددددددددددددع ُ 
 بدددددددددددددددددددةل ته يدددددددددددددددددددو  َت ّسدددددددددددددددددددُر األ دددددددددددددددددددنة ُ 
 والمدددددددددددددددرُ  يغمددددددددددددددد  وجآَدددددددددددددددُ  اهتدددددددددددددددع ُ 

 

بددط لدسدديتآة  لدددب  ة ات ددةالج وايقددةج  و ددةط لدد   ايددرويت دد  اليجددر األسددود بةل ابدد
ة لار  القدبة   ويل  القدسية  ةنك تا دو ةدي أيدةييط  ايدرظ ع د  لدسدية األ دنة   وبّبدا

ي  د أط أي  ب ة ا ت  وا ةيبط ييب   عند بنة  ال ابة  ول  يل ر أنآ  ا ت  وا ةي يب  
ة آددوزطل  لدد  االةتددران  . ولادد  يددلا السددب  يددو الددل  دةدد  لأ   ددن   ددةط بددط أ ددنةبآ
نبة  ةنك بط اليجدر  ببط لدسية البيك ل  ت ط بط األ نة  التي  ةنك يول  ودا     وا 
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ويدلا االةتدران يسدتند   (87)األسود البقدس لديآ   ب   ن  يو الل  ج د  القدسدية ل بيدك
 ل  أط لدسية ال ابة أتك بط األ نة  التي  ةنك يولآة  وليسدك ألنآدة بقدسدة بدلاتآة  

يجدر األسدود ةمدبن  مدبط ال ابدة  الويو أبر ل  تمر  لي  أ  بط الروايةك الاربية  أبدة 
وجددود  ولدسدديت  برتبيددةط بوجوديددة ولدسدديتآة  ولادد  بددة يدددع  للدد  أط الاددر   ةنددك   ل

وال ورّ  البيدك ورد ةدي  يبةنآدة أنآدة  ةندك تقدو  لتقس  بةلبيك واليجر األسود باةج  ةقدد 
 . (88)واليجرل

ي الق ديدظ العبيدة   ع ه الرسو  ال       ال   ع ي  وسد    ةد ولد  ور أبو يةل
البازوظ ل    يةية اليجيا وزا در  ب دة بدةليجر األسدود  واسدتعبآ  لد   وبسده أيدديآ  

 : (89)ب  وال سيبة ةي بداية النآةر ولب   رو  المبس
 وبددددددددددددددددددددةليجر  الُبْسددددددددددددددددددددَود   ل َيْبسددددددددددددددددددددُيوَن ُ 

 

دددددددددددددددددد  َي  واألَ ددددددددددددددددددة      لا ا َتَن ُددددددددددددددددددو  بةلضه
 

ياتقددددوط أط تدددةري، بندددة  ال ابدددة البمدددرةة  ط الادددر  الجدددةي ييط  دددةنوا إوع ددد  للددد  ةددد
ياددود  لدد  أزبددةط سددييقة ةددي القددد   ولددد زاد يددلا االعتقددةد بددط  جعلآدد  وتقديسددآ  لآددة  
ولا آدد   ددةنوا ع دد  لنةعددة بددبط بددد  وجوديددة بددرتبي ببددد  وجددود البمددر الددليط ةيددري  رُ  

ل  البيك.  ال ابة وا 
 الاج والعم ةثالثًا: 

ةك الاربيددة أط اليددا ع دد  عآددد  بددرايي   ع يدد  السددع   المددة   ةددي األ بددةر والروايدد
 ةط ياني ل د  ابة ب ة  واليواف بآة  والت بية  ولضة  بقية البنةس   ولد دعدة  ليد  
 برايي  ال  ي   وجا   أ عج ةي عقيدت  التوييدية  وبط البرجه أن  جا   ةرضةج ينبغي 

 ع   البر  أط يقو  بقضة   برظ ةي ييةت .

السدع    قر ط ال ري  بة ورد ةي األ بةر والروايةك  عط دعدوظ  بدرايي  ع يد وي  د ال
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ْبدراييَ  ب دةط البيدك  أط: ولل  ةي لول  عزَّ وج ّ  ْل َبوَّأَنة ه  َمدي ةج ويآ دْر ال ُتْمدرْ  بدي  وا 
  وع       يبُتو  ر جةالج  ُجوْد. وَأل ْط ةي النةس بةليا  يَط والُرّ   السُ يط والقة  بَبْيت ي ل ّية   

ضةبر يبتيط بط ُ    ةا  عبيا
سدبةعي  آ دوعَ و لل  لول  تاةل  . (90) دْنة  لد   ْبدرايي  وا 

 .  (91)أْط َيآ را َبْيتَي ل ية  يَط والاة  يَط والُر َّ   السهجُود  
ولدددد بدددرَّ بندددة  يدددف أط الادددر  الجدددةي ييط  بددد  مدددر آ   ت دددوا بتبسددد يط ب ايدددر بدددط 

ع يددد  السدددع   و دددةط تاتدددي  ال ابدددة واليدددا  ليآدددة  بدددط أبدددرز ت ددد   مددداة ر ديةندددة  بدددرايي 
المدداة ر  ةا دد  الددر   بددط تابدددي  أل ددنة  ب ت  ددة  ةددي أبددة ط بت رلددة بددط الجزيددرظ   ال 

وط  لي  ةي مآر يدرا  با دو   وةدي أيدة  بوط البيك اليرا   وييجّ أنآ   ةنوا جبياةج ياتّ 
 . (92)بادوداك

اضدد  عدددظ بندد   بددةليّا وت ددوير اليجدديا ر بةنددةج ولددد ي دد  المددار الجددةي ي  ةددي بو 
البيك الل   وط بةلت بية والدعة   ل  ال   ر ّ وراج يط  بيربيط ةي أاوابآ  الببيزظ  يجبر 

 يق دون   ةضعج عط اةت ةر بان المارا  بسقةية اليجةج ورعةيتآ .
ةبدددط للددد  بدددة أورد  أبدددو يةلددد  ةدددي ل ددديدت  العبيدددة بدددط ل دددر ليجدددةج بيدددك ال ددد  

را   الليط يبتوط ببتييط البيةية أو بترج يط عنآة  بتاولاج بةل   وبآد  ببدط يريددوط الي
 : (93)أط ينةلو  وأي   بسو 

 أعددددددددول بددددددددر   النددددددددةس بددددددددط ُ دددددددد   يددددددددةعط  
 يددددددداَّ بيدددددددَك ال ددددددد   بدددددددط ُ ددددددد   را ددددددد    وَبدددددددطْ 

 

 ع يندددددددددددددددددددة بسدددددددددددددددددددو   أو ُب  ددددددددددددددددددده  ببةيددددددددددددددددددد   
دددددددد     وبددددددددط  ددددددددّ  ل  َنددددددددْلر  وبددددددددط ُ دددددددد   راج 

 

أبي الّ  ك بر  اليجيا أيضةج الليط َنووا لضدة  ر دط أسةسدي بدط  وتاّول أبية بط
 . (94)دينآ   راجيط ع و ال   ورضوان  أر ةط
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  ندددددددددي أعدددددددددوُل ب بددددددددددْط يددددددددداَّ اليجددددددددديُا لدددددددددد ُ 
آددددددددددددددددددددد ُ   ُبسددددددددددددددددددددد  بيط  ليددددددددددددددددددددد  عندددددددددددددددددددددد يج 

 

 والّراةاددددددددددددددددددددوط لددددددددددددددددددددديط ال دددددددددددددددددددد  أر ةنددددددددددددددددددددة
 لددددددددددددددد  يبتغدددددددددددددددوا بادددددددددددددددوا   ال ددددددددددددددد  أابةنددددددددددددددددة

 

  اية  اليّجةج الُبيربيط البتضرعيط ولد ضّبط أوس بط يجر ةي مار   مةرظ  ل
 . (95) ل  ال    ب ةيبةج أيدي  ببن  لط يآجو  أبداج 

جددددددددة     ال أّط بددددددددة  ددددددددةَط لددددددددد بضددددددددد   ي 
 

 ع دددددددددددددددددديَّ  ددددددددددددددددددباوا   الَيددددددددددددددددددَرا  الُبَآْيددددددددددددددددددن    
 

رظ عدط ال ضدوع ل د  وامتب ك ت بيةك بان القبة   ع د  ل در اليدا واليجديا  باّبد
نيدو بدة نجدد ةدي    اليدا  لد  بيتد  اليدرا   ع د الا ي القدير  وي   رضدوان  بدط  دع

 . (96)ت بية لبي ة َع ّ 

 َعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ   ليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  َعةنَيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 َ ْيَبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة نيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّا الاّةنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 عبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةُد  اليبةن يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
يددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددداد  الّنةج   ع ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الم 

 

 : (97) بة ورد ةي ت بية األزد

 وال ددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددوال ال دددددددددددددددددُ  بدددددددددددددددددة ايتَددددددددددددددددددْينة
 

 بقيندددددددددددددددددة نُيددددددددددددددددداه يدددددددددددددددددلا البيدددددددددددددددددَك َبدددددددددددددددددة
 

 : (98)ت بية ُجرُي  و لل  بة جة  ةي

 وال دددددددددددددددد   لددددددددددددددددوال أندددددددددددددددددَك بددددددددددددددددة يجْجندددددددددددددددددة
 

 بّ دددددددددددددددددددددددددددددد  والبيددددددددددددددددددددددددددددددَك وال َعَجْجنددددددددددددددددددددددددددددددة
 

وجا  بان المارا  رعةية اليجيا  وسقةيتآ   ة دة  عن دراج بدةرزاج بدط عنة در 
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  بقربدة  لد  ال د  رّ  آبآدة  ألط ةدي   دراب ال  ر  وب ربة بآبدة بدط الب دةر  التدي ُياتددّ 
  مةعة السباة اليسنة  و ر  الباةب ة ألي  ب ة. البيك  ونيعج لرضوان   ةضعج عط

أبيبة ألبيآة عبد البي    جد الرسو        و ية لل  بة نجد  ةيبة رو  بط راة
 : (99)اليبيدظ وةي بقدبتآة سقةية اليجيا  ال   ع ي  وس    تل ر ةي  سجةية

 أال َي دددددددددددد  الراعددددددددددددي الامدددددددددددديرظ لو الَ ْقددددددددددددد  
 

 د  وسددددددةلي اليجدددددديا  والبيددددددةبي عددددددط البجدددددد
 

ورأب َبيرود بط  ا  الُ زاعيه أطَّ عد َّ بط َنْوَة   لدد ب د  الدلروظ ةدي ال در  والغةيدة 
ددددد ة والبدددددروظ  يسدددددقي ةيآدددددة اليجددددديا ال دددددبَط  ةدددددي الجدددددود عنددددددبة جاددددد  سدددددقةية بددددديط ال َّ

 : (100)والاس 

 وبدددددددددددددة الن يدددددددددددددُ  يدددددددددددددبتي بةلّسددددددددددددد  يط ي  ُددددددددددددد ُ 
ْمدددددددددددددددَاَريط  سدددددددددددددددق  ةيةج وأْنَبيدددددددددددددددَك بددددددددددددددديط الب 

 

 بدددددددددط َعدددددددددد    بدددددددددط  َنْوَةددددددددد   بدددددددددبجود َسدددددددددْيبةج 
ددددددددددددةج  بيددددددددددددك  ال دددددددددددد  أْةَضدددددددددددد  َبْنآَدددددددددددد     ليجَّ

 

واةت ر بسةةر بط أبي عبرو بط بنةف ببنةل  لوب  اليبيدظ التي ل  تقت ر ع   
ياددةبآ   وي تآدد  بنددل القدددي  لب ددر زبددز   ببددة  نبددة مددب ك رةددةدتآ  وا  سددقةية اليجدديا  وا 

ي ال ادددددة  اليبيددددددظ والب ربددددددةك جا آددددد  يتبدددددوأوط البنزلدددددة الاةليدددددة والب ةندددددة الرةيادددددة ةددددد
 : (101)البجيدظ

ْاندددددددددددددددددددددددددددة الَبجدددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددط  بدددددددددددددددددددددددددددة  ور 
 ألددددددددددددددددددددددددْ  َنْسددددددددددددددددددددددددا الَيجدددددددددددددددددددددددديا وَنْندددددددددددددددددددددددددد

 

  نددددددددددددددددددددددددددددة َةَنبدددددددددددددددددددددددددد  بنددددددددددددددددددددددددددة ُ ددددددددددددددددددددددددددُادا
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَيُر الدهالَّةَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددَة الُرةُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

نبدة  ول  ي ط الار  الجةي يوط يق دوط ال ابة البمرةة ل ياّ  ةنوا يبتونآدة  دةقدي  وا 
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ل يدا  و دةنايط ةدي ب دة بدة ي دناون  ولدك  ةدي  يدر ولدك اليدا  بيدربيط  دإيرابآ 
ك زيدةرتآ  ت د  بدةلُاْبرظ  وال دعف الوييدد ةدي بوا بلل  ُدُعوا عّبةراج  وُسب ييجآ   ةإلا لة

ةدي اليدا ي ّبددوط  أنآد   يرابآ  أنآ   ةنوا يي قوط ر وسآ   لا ل ددوا الابدرظ  ةدي يديط
 . (102)ماوري   وال يي قونآة  ال عند االنتآة  بط اليا

ةددع ي دده أط يق ددد أيددد الاددر  ب ددة باتبددراج    ال يجددوز الابددرظ ةددي أولددةك اليدداو 
ييط ي وط النةس بيربيط ل يا  وتمير الروايةك  لد  أنآد   دةنوا َيُادّدوط ةاد  للد  بدط 

 لا بددرا   و ددةنوا يقولددوط: لأ بددر اااددة   ويددروط أط أةجددر ال جددور الابددرُظ ةددي أمددآر اليددا
 . (103)َ َ ْر  ُي َّك الُاْبْرُظ َلبْط اعَتَبْرل وَدَ  َ  وع ة الوبر  الُدُبْر 

ولد يبتي الاّبةر ةرادب  ولد يبتوط ةي جبةعةك يقودي  بط يا بآ  بنةس  الابرظ. 
ليددا  ةبلبدد  ي تددي ل نددةس ةددي ا ْدواط عج بددط َعددويددلا بددة رو  عددط ُعَبددي  بددط أندد   ددةط رجدد

ي يدو  مدديد اليدر  و دةط نزلوا بادن البندةز   ةد ب ة باتبراج  وبا  ر     يت  لة داج 
بينآ  وبيط ب ة بسيرظ لي تيط  ةقة  لقوب   وي  ةي نير التآيرظ: َبْط أت  ب ة  داج ةي 
با  يلا الولك  ةط ل  أجر عبرتيط  ةوابدوا ي د وط  دّ ة مدديدظ  يتد  أتدوا ب دة ةدي 

ل  لا جدة  ةدي الآدةلل  الولك  ةضر  باعج  ةقي : ل الغد  ةي با  جرظ أتةندة  دّ َة ُعبدي 
اليةرظ. ولة  ةي لل  َ ر   بط َجْب ة الادواني  وا  ةج اهب  ببدط ع يآدة بدط الباتبدريط  
وي  ي  ونآة  دّ ةج مدديداج ل دي تزيدد ةدي سدرعتآة  يتد  و د ك ب دة  ويةةدك بةل ابدة 

   (104)البمرةة  لب  أط تتولف  وَتُيّ  أعنتآة
ددددددددددددة راج   وَ ددددددددددددّ  بآددددددددددددة َنْيددددددددددددَر التآيددددددددددددرظ    

ددددددددددددد دددددددددددددْ َط ع ددددددددددددد  لاك ال     ة    بنَّآدددددددددددددةوج 
ددددددددددددديةَ   كْ َيدددددددددددددّوْةَط بةلبيدددددددددددددك  اليدددددددددددددرا   وُلض 
 

 ُعَبددددددددددددددددديه  ولددددددددددددددددد  َيدددددددددددددددددْنَاَ ْط  ال تعَلآدددددددددددددددددة
ي  ر ةَلآدددددددددددددددددددة  َنَادددددددددددددددددددة   تُبغ دددددددددددددددددددي بةلمَّدددددددددددددددددددت 
قةَلآدددددددددددددددددددة  بنةسدددددددددددددددددددُ آة  ولددددددددددددددددددد  َتُيددددددددددددددددددد َّ ع 

 

ويتآر بط بان األ بةر أط ابة تجةراج بط الدليط َيدبتوط ب دة ببضدةعتآ    دةنوا   
بة رو  بط أط الاة  بط وا   يض  يا تةجر بط ُزَبْيد  ييربوط ل ابرظ  وي  د لل  
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أتدد  ببضددةعت  ب ددة باتبددراج  ةةسددتغةث الزبيددد  بددبان أمددراف لددري   ةددببوا أط ياينددو   
 : (105)ةبوة  ع   جب  أبي ُلَبْيس   ولري  ةي أنديتآ  يو  ال ابة ة ة  ببع    وت 

 يدددددددددددددددددة    ةْآدددددددددددددددددر  لبت دددددددددددددددددو   بضدددددددددددددددددةعُت ُ 
 ُعْبَرتَددددددددددد ُ  وُبْيدددددددددددر    أْمدددددددددددَاث  لددددددددددد  يقدددددددددددن  

  ّط اليددددددددددددددددددرا  َلبددددددددددددددددددط تبددددددددددددددددددْك َ رابتُدددددددددددددددددد ُ 
  
 

 بدددددددددددددبيط  بّ دددددددددددددَة ندددددددددددددة ي الددددددددددددددار  والّن َدددددددددددددر  
ْجدددددددددددر والَيَجدددددددددددر    يدددددددددددة ل رجدددددددددددة  وبددددددددددديط الي 
ر    وال يددددددددددددددددرا  لاددددددددددددددددوا   ال ددددددددددددددددةجر  الَغددددددددددددددددد 

 

 تجدوز ةدي أولدةك اليدا  ول دط بادد أط ولد اسدتبرك الابدرظ ةدي اهسدع   وت دك ال
 ر المر  والجةي ية.يآرية الديط الينيف بط    مة بة بط  اة

 و ةط الار  الجةي يوط  سوا  أ ةنوا يّجةجةج أ  باتبريط  يينبة يتوجآوط لة ديط
وط  ويرةاوط أ واتآ  بةألدعيدة  وب ت دف االبتآدةالك  وال ال ابة البمرةة  ُيآّ وط  وُي بّ 

سديبة عنددبة ي وندوط يجةجددةج  بقب ديط ةدي جبةعدةك  ولددد  دورك بادن األمداةر  لبددة  
وارت ةع أ واتآ  بةلت بية والدعة   ع   نيدو بدة ندرب لددب المدن ر  األزد  ةدي اليجيا 

 : (106)لول 

يةج ُبب َ   ب ددددددددددددددددددددددددد  َلَتْ ندددددددددددددددددددددددة لتددددددددددددددددددددددديعج ُبْآدددددددددددددددددددددددد 
 

نددددددد ج  بدددددددةَر ب   وْسدددددددَي اليجددددددديا الُبَ دددددددو ك   ج 
 

و لل  أمةر النةبغة اللبيةني  ل  يجةج بيك ال    اليرا  الليط يبتآ وط ويتضرعوط 
 : (107)آ  بنةس  اليا وماة ر بارةة  ةي أانة  لضة 

 ةددددددددددددددددع لَاْبددددددددددددددددُر الددددددددددددددددل  أانددددددددددددددددي ع يدددددددددددددددد 
 

 وبدددددددددددددددددددة رةددددددددددددددددددد  اليجددددددددددددددددددديُا  لددددددددددددددددددد   ال   
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وتن  الروايةك الاربية ع   أط ت بية اليجةج التي  ةندك ع د  عآدد  بدرايي  ع يد  
 السع  يي:

 َلبّيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  الّ آُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ  َلبْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 َلّبْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددريَ  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 

نبدة يدرأ ع يآدة تغييدر ةدي  ول ط ت   الت بية التوييدية لد  تبدا ع د  بدة يدي ع يد   وا 
 : (108)الا ر الجةي ي  يتع   وعقيدظ اهمرا   ةب بيك  ةيبة يروب

 لبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال آددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
  ال مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري   يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

 لبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددريَ  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
 تبُ ُ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  وبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

  أبددة بقيددة القبة دد  ةقدددد (109)ويرجدد  أط يددل  الت بيددة  ةنددك ت دد  لريمدددةج وأيدد  ب ددة
 .(110)وردك ت بيةك ب ت  ة لباتبآة

وبة  ط ي   اليجةج أو الباتبريط  ل  ال ابدة يتد  يبدد وا بدةليواف يولآدة  للد  
أط اليددواف بةل ابدددة ُياددد بدددط أيدد  المددداة ر لددددب الاددر  الجدددةي ييط   لا لدد  ي دددط أيبآدددة 

ط عآد  بدرايي  ع يد  السدع   بد   يعلةج  والروايةك الاربية تمير  ل  أن  انيدر  ليآ  ب
بنة  يف أط يّ  ال ابة    ولد برّ (111)بة انيدر  ليآ  بط بقةية ماة ر الديةنة التوييدية

وال بةبة بآة يبة ال لاط أةضية بةلار  النةزييط بط ب ة  ل  أط يب لوا أيجةر اليدر   
  تاددود  لدد    ببددة يددد  ع دد  أط اليددواف سددنة لديبددة(112)وييوةددوا بآددة  تيددواةآ  بةل ابددة

 أزبةط بايدظ لب  الجةي ية.

ولد ألبيك بان األماةر الجةي ية  ل  اليواف   بة رأينة لل  عند زيير بط أبي 
 : (113)س ب   وأن   ةط ع   زبط جري 
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 ةبلسدددددددددبُك بةلبيدددددددددك  الدددددددددل  يدددددددددةَف يولَددددددددد ُ 
 

 رجددددددددددددددة   َبَنددددددددددددددو  بددددددددددددددط لددددددددددددددري   وُجددددددددددددددْرُي   
 

باد  بدرايي  ع يد  السدع   ةيبدة  و لل  جة  ل ر يواف جري  بةل ابة وواليتآ  لآة 
 :(114)نس   ل  عبرو بط اليةرث الُجْريبي ةي لول 

 وُ نددددددددددددة والَظ البيددددددددددددك بددددددددددددط باددددددددددددد نةب ددددددددددددك  
 

 نيدددددددددوُف بدددددددددلا  البيدددددددددك وال يدددددددددُر تدددددددددةيرُ 
 

ول يواف بةلبيك يريقة باينة  ةط يتباآة الية ف  ويي أند  يبددأ بدةليجر األسدود  
بينددد     وييدددوف  جدددةععج ال ابدددَة عدددط يةيسدددت ب   يبسدددي  أو يقب ددد   اددد  يب دددل عدددط يبينددد

ب ددوك  برت دد    ةددإلا  ددت  يواةدد   سددباةج  اسددت   اليجددر  أيضددةج  سددب  بددراك  ويددو ي ب ددي
. ويبددو أط اليدواف بةل ابدة لد  ي دط لد  ولدك (115)األسود برظ أ رب  و رج بط البسدجد

 لد   بيدد   بة ل  ي ط بقت راج ع د  اليجدةج والبابدريط  ةيينبدة يقدد  أيدد بدط الادر 
 . (116)ب ة  يقو  بةليواف يو  البيك سباةج  ا  يتوج   ل  عب   ولضة  يةجت 

َبْيَد أط  ايراج بط اليجةج ل  ي ونوا ياودوط  ل  ديدةري  بادد اهةةضدة والنيدر وربدي 
نبددة  ددةنوا يبيتددوط ةددي ب ددة اعاددة أيددة   ييوةددوط ةيآددة يددو   الجبددةر واليددواف بةلبيددك  وا 

 . (117)ة  ببية  التمرياال ابة  ولد دعيك ت   األي
ولدددد أمدددةر ُيَلْي َدددة بدددط  دددةن   لددد  بقدددة  اليجددديا ت ددد  األيدددة  ةدددي ب دددة  ييدددث ليددددوا 

 : (118) بيددظ  ألج  اليواف بةل ابة  ولل  ةي لول  أبة طبيةيةي  ةي 
 اعادددددددددددددددددددددددة أيدددددددددددددددددددددددة   تتدددددددددددددددددددددددُ  ر دددددددددددددددددددددددةُبآ ْ 

 

ْجددددددددددددددر   دددددددددددددد   والي   ُبَ ّيَسددددددددددددددةج بدددددددددددددديط األ ةم 
 

  أي  مدايرظ بدط مداة ر اليدا والابدرظ  بد  وال ري  ةي أط اليواف تّ  ةي اهسع
  ال يتّبةط وي بعط  ال ب   ولد أمةرك  لي   يةك لر نية عدظ  ع د  نيدو لولد  تادةل :

ُاّ  ل َيْقُضوا َتَ َاُآْ  وْلُيوُةوا ُنُلورُيْ  وْلَييّوُةوا بةْلَبْيك  الَات ْيا
(119). 
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  ابعًا: الكسوة والهاايا
واف ةددإط بددط بتددةير تاتددي  ال ابددة البمددرةة  لدددب ةضددعج عددط اليددا والابددرظ واليدد

الار  الجةي ييط  بة  ةط ُيقد   ليآة بط  سوظ  وبة  ةندك ُتَ د  بد  بدط يدداية وندلور  
 تقرب  بنآ   ل  ال   الا ي القدير وي بةج لرضوان  و  ران .

لديبدة  ةببة ال سوظ ة ةندك تَُت يدر  ةلبدةج بدط البدرود اليبنيدة الابيندة  ويبددو أنآدة ُسدّنة  
جدرب ع يآددة الادر   وب ددداا للدد  بدة تيةلانددة بد  الب ددةدر القديبددة بدط روايددةك تمددير 
 ل  أط تُّباةج الاةلدث  ويدو بدط  بدةر الب دو  اليبيدرييط  أيددب  سدوظ ابنيدة جدداج ل  ابدة  

نآددة وردك ةددي أ بددةر الاددر  لبدد  اهسددع   يتدد    ببددة جادد  يددل  اليةداددة ععبددة ببيددزظ
أط عط النبي     ال   ع ي  وس  : ل يريرظ رضي ال   عن  ةي يديث مريف عط أبي 

ل  . (120)أو  بط  س  ال ابَة َسْاد  اليبةنيه
وي  ددك باددن األمدداةر بآددل  ال سددوظ  يتدد  لنجددد باددن المددارا  يددنت  أبيةتددةج ع دد  
لسةط تُّب   ي ت ر ةيآة ببة أيدا   ل  ال ابدة بدط ي  د  يبنيدة ةدة رظ  وببدة جآدز بةبد  بدط 

 :(121)  لتغ ا ال ابة ب  ويبن  الد و   ل  دا  آةب تة   بير
 وَ َسدددددددددددددْونة البيدددددددددددددَك الدددددددددددددل  يدددددددددددددّر  ال ددددددددددددد ُ 
 َةبَلْبندددددددددددددددة بددددددددددددددد  بدددددددددددددددط الّمدددددددددددددددآر  َعْمدددددددددددددددراج 

 

 دابدددددددددددددددددددددددددددددددددع ج ُباّ دددددددددددددددددددددددددددددددددبةج وُبدددددددددددددددددددددددددددددددددُرو 
 وَجَاْ َندددددددددددددددددددددددددددددددددددددة لبةبددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ْل يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

   و سدوت  ال ابدَة بةلايدة  اليبنيدة ُة بنك الي   بة  ةط بط مبط تُّبدْياَ  بة ل رك ُسبَ 
 : (122)ةقة  بميرظ  ل  يربة ب ةالابنية  

 ولقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  زايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة تُّبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 وألّ  رب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ُبْ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُ 

 

 ة سددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بنيََّتآددددددددددددددددددددددددددددددددددددة اليبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددْر 
 ةيآددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددبوَة  بةلنددددددددددددددددددددددددددددددددددددلوْر 

 

وتضبنك أماةر أ رب ل ر أرديدة ال ابدة وأسدتةرية  سدوا  أ دةط ابدة تيديدد لنوعيدة 
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ط ال يدي  ت   األردية أ   ةط لل  بجرد اهمةرظ  ليآة  ةبط لل  بة وجدنة  لدب لديس بد
بددددط لسدددد  بةل دددد  ر   ال ابددددة التددددي ُج َّ ددددك ببددددرود الدددديبط وايددددة  الُ ُنددددف  ال تةنيَّددددة  يدددديط 

 : (123)لة 

 وال دددددددددددددددد  ل  البسدددددددددددددددددجد  اليددددددددددددددددرا   وبدددددددددددددددددة
 

 ُج  ددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددط َيْبَندددددددددددددددددة  لآدددددددددددددددددة ُ ُندددددددددددددددددفُ 
 

ويدد نوعيتآة أيضةج أبو يةل   ةي الق يدظ العبية  بميراج  ل  أنآة اية  
ت وير  التجة    ل  الير   وتبس   بباوا  البيك   ب يية يبةنية ولل  ةي بارن

بستغياةج برب  ع   لري   الليط يةولوا  يلا    لن رت  ابط أ ي  بيبداج  َّ   ال  ع ي  
 : (124)وس  

 وأيضددددددرُك عنددددددَد البيددددددك  رْييددددددي وا  ددددددوتي
َتةَجددددددددددددددددددد ُ   ليةبدددددددددددددددددددةج بادددددددددددددددددددةج بسدددددددددددددددددددتقب يط ر 

 

 وأبسددددددددددددددد ُك بدددددددددددددددط أاوابددددددددددددددد  بةلو دددددددددددددددة   
 نةة دددددددد     دددددددد ه  لدددددددددب ييددددددددُث ُيقضددددددددي َيْ  دددددددد ُ 

 

و ةط ببة بدد  بد  يسدةط بدط اةبدك لريمدةج ةدي الجةي يدة أنآد  سددنة ال ابدة البجّ  دة 
 : (125)بةألاوا   ولل  ةي لول 

  ةندددددددددددددددددددك لدددددددددددددددددددري   بيضدددددددددددددددددددةج ةت ّ قدددددددددددددددددددكْ 
 وَبَنددددددددددددددددددددةُظ رب ددددددددددددددددددددي  ّ ددددددددددددددددددددُآ  ب رابددددددددددددددددددددة  

 

 ةددددددددددددددددددددةلُبهه  ةلُ ددددددددددددددددددددُ  لابددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددَّار  
 ُيّجددددددددددددددددةُ  بيددددددددددددددددك  ال دددددددددددددددد  ل  األسددددددددددددددددتةر  

 

   واألمارييط ل راج ألستةر ال ابة التي تغيدي سدة ر جوانبآدة   بة تضبنك ت بيُة عَ 
 : (126)ةتيج  جدارنآة  وت  يآة عط األنتةر
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 نيددددددددددددددددددددددّا ل ددددددددددددددددددددددّريبط بيتددددددددددددددددددددددةج َعَجبددددددددددددددددددددددة
 

 بددددددددددددددددددددددددددددددددةُبْسددددددددددددددددددددددددددددددددَتت راج ُبضددددددددددددددددددددددددددددددددّببةج ُبيجَّ 
 

وبط الباروف أط  سوظ ال ابة البمرةة ببجب  ي ة وأبآةية اسدتبرك ةدي اهسدع   
ة الددرايط  يقددو  بآددة أولددو األبددر بب ددة تقدبددة ل دد  تاددةل   ويددي ال تددزا  جةريددة يتدد  عآدددن
 و ونةج لبنة  ال ابة  وي ةتةج ل .

نددددة يوةضددددعج عددددط ال سددددوظ ةددددإط ال ابددددة  ةنددددك ُتَ دددد ه بقسدددد   بيددددر بددددط الآددددداية الاب
بدوا   و دةط الن دي  األوةدر بنآدة يدبتي بددط الندلور  التدي  دةط يندلر الجدةي يوط ل دد  واأل

ط أيدد  ت دد  النددلور التددي لُدددبك  لدد  ال ابددة أط يولددف  نسددةط ر  البيددك اليددرا   ولادد  بدد
ابدددرأظ بددط جدددري  تزوجددك أْ دددز  بددط الادددة     دد   ددددبتآة  يددوا  عبدددر   ةقددد رو  أطع

و ةنك عةلراج  ةنلرك   ط ولدك  عبةج  أط تت دا ب  ع   ال ابدة  عبدداج لآدة ي ددبآة  
اهجدددةزظ  ية  ولدددد ولدددلك بددد  ع يآدددة  ة دددةط ي ددددبآويقدددو  ع يآدددة  ةولددددك الغدددوث  ةت ددددّ 

 : (127)بط ال ابة  ولد زع  أط أب  لةلك  ييط أّتبك نلرية بةلنةس  ةي اليا  لب ةن 
  ندددددددددددددددددددي جا دددددددددددددددددددُك  ر    بدددددددددددددددددددط ُبنّيددددددددددددددددددد ْ 
 َةَبدددددددددددددددددددددددددددةر َ طَّ لدددددددددددددددددددددددددددي بآدددددددددددددددددددددددددددة َأل يَّددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 

 ربيَيددددددددددددددددددددددددددددددددددددةج ببّ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددَة الَاَ يَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 
دددددددددددددَط  دددددددددددددةله  الَبر يَّددددددددددددد ْ   واجاْ دددددددددددددُ  لدددددددددددددي ب 

 

ة واألبددوا   ةنددك تبتددةز بيربددة  ة ددة  وابددة روايددةك وأمدداةر ت  ددد أط ت دد  الآددداي
 يتادرن لغضد  ال د  ونقبتد   ةآي ةي يبةية ر  البيك ورعةيت   وبط يب ل بنآدة مدي ةج 

الُ زاعدي بدط واليدة البيدك بادد ُجدْرُي   والددةةع  وبط لل  بة اةت ر ب  عبرو بط اليةرث
 : (128)ب عن   وي ت بة يقد  ل  بط األبوا   وعد  البسةس بآة   مية بط ال   وعقة

 ونيددددددددط َول ينددددددددة البيددددددددَك بددددددددط باددددددددد ُجددددددددْرُي   
 ونقبدددددددددددددُ  بدددددددددددددة ُيْآددددددددددددددب لددددددددددددد   ال َنُبسهددددددددددددد ُ 

 

 َلَنْبَنَادددددددددددددددددُ  بدددددددددددددددددط  ددددددددددددددددد   بدددددددددددددددددة   و ا ددددددددددددددددد   
قدددددددددددةَ  ال ددددددددددد   عندددددددددددد البيدددددددددددةر    نَ دددددددددددةُف ع 
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ةإلا يدث وجر  ايد ع   سدرلة األبدوا  البآدداظ  لد  ال ابدة ةإند  ُيج ّد  بادو  بدط 
لوبدد  با بددةج ُيَاّبددروط بآددة دا بددةج  ويددلا بددة ةا دد  ال ددز  والاددةر يددوا  عبددر   ويجددره ع دد  

يسددةط بددط اةبددك بةليددةرث بددط عددةبر ولوبدد  بنددي نوةدد   ألط اليددةرث  ددةط ةدديبط سددرا 
ر ل  ابة وأيد   ليآة   ل يجة  بقول   :(129) زاالج ليبيةج  ُنل 

 يددددددة يددددددةر  لددددددد  نددددددَك لددددددوال بددددددة ُربيددددددَك ب دددددد 
 َجّ ْ دددددددددددددددددَك َلْوَبددددددددددددددددد  َبْ دددددددددددددددددزاظج وَبْنَقَ دددددددددددددددددةج 

ْ َيتَدددددددد ُ يددددددددة سددددددددةل    البيددددددددك  ل  األر ددددددددةط  ي 
 َمددددددددر   سددددددددة   بنددددددددي اليددددددددةرث  الُبددددددددْزر  بَبا

 بددددددددد س البندددددددددوط وبددددددددد َس المددددددددديُ، مددددددددديُ ُآ ُ 
 

دددددددددددددز  وةدددددددددددددي َيَسددددددددددددد     ل ددددددددددددد  َدرهَ  ةدددددددددددددي ع 
دددددددددددددَط الَاددددددددددددددر    بدددددددددددددة  ْط ُيجّ  ُدددددددددددددُ  يدددددددددددددي    ب 

 الغددددددددددددددددزاَ  َة ددددددددددددددددْط َيْ  دددددددددددددددد  لُبْسددددددددددددددددَت      أد  
 أيدددددددددَط الغدددددددددزاُ  ع يددددددددد  الددددددددددهر بدددددددددط َلَيددددددددد   

 ق ددددددددددد   ْي،  وبدددددددددددط عَ تّبدددددددددددةج لدددددددددددلل  بدددددددددددط َمددددددددددد
 

ورو  أط عدظ أةراد   ريط بدط ألدوا  ب ت  ديط   دةنوا لدد تدآبروا ع د  سدرلة الغدزا   
وةي بقدبتآ  أبو لآ  بط عبد البي    وأبو سةة  بدط عبيدد ال د  األمدار   الدل  ل در 

 : (130)سرلة الغزا  والا بة التي سرلت   ييط لة 

  ّط الغدددددددددددددددددزا  الدددددددددددددددددل   ندددددددددددددددددُت  وي  يتَددددددددددددددددد ُ 
بددددددددط مددددددددر  يةةددددددددْك بدددددددد  عُ   لددددددددوب آ  ُ  ْ ددددددددَبة  

 

َيددددددددددددددددر    تقنونددددددددددددددددُ  ل يددددددددددددددددو   الدددددددددددددددددَّير  والغ 
 أيددددددد   الُادددددددع والّنددددددددب والبيدددددددك  ل  السَّدددددددْتر  

 

و ةط ببدط امدتر  ةدي سدرلت  أبدو  يدة  بدط عزيدز بدط دار   ولدد يجدة  يسدةط بدط 
 : (131)اةبك ب ا ت  يل   ةي لول 

 أبدددددددددددددددة  يدددددددددددددددة   ةبدددددددددددددددي ْط لدددددددددددددددي يدددددددددددددددديَاُ  ُ 
 

 ر  والددددددددددددَور ا  ايددددددددددددَط الغددددددددددددزاُ  ُبي َّدددددددددددد  الدددددددددددددُ 
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  ببدة يدد  داللدة (132)بنآ  بط ُلياك يد   عقةبةج لسرلت  بدط بدة  ال ابدة ورو  أط
لةياددة ع ددد  أط الجددةي ييط  دددةنوا يدددروط ل بددوا  البآدددداظ  لددد  ال ابددة يربدددة  بيدددرظ  وأط 

 البسةس بآة ياده بط أ بر ال بة ر  وي ق  بْط يقو  ب  أمد الاقوبةك وألسةية.
 بي خامسًا: ا مة ال

ال ري  ةي أط الار  الجةي ييط  وأي  ب ة  ة ة  لد لدسوا ال ابة تقديسةج  بيراج  
   بددة  ددةنوا (133)يتد  ب دد  بددط تقديسددآ  لآددة أنآدد   ددةنوا ييددرروط الابددد الددل  يا ددو سددق آة

الويد  لبدط تسدّو  لد  ن سد  أط ي درا  ةةلوي   د   ياتقدوط أط عنةية ال   مديدظ تيرسآة
  بددة باددد  عقددة   ةقددد ُبسدد،  سددةف ونة  ددة يجددريط  ألنآبددة أتيددة يربتآددة   ل ينةلدد  عقددة

 . (134)يةجيط  ةةرت بة ةةيمة ةي ال ابة
أ دددك يب ددة أبريددة ويةداددة ال يدد  ت دد  اليربددة  ةب ددة  أبريددة اليبمددي وجنددود  بددة 
أ ةبآ  بط الوبة  الاتي  والآع  المةب   ييط يةولوا  زوا ب ة وتدبير ال ابة ب ادرظ 

  ع د  نيدو بدة عرضد  ع يندة التنزيد  البي د  ةدي لولد  عدز وجد  (135) يد الجنود ولدوظ ال
. ألَددْ  َيْجاددْ  َ ْيدَدُيْ  ةددي تْضدد ي    وأرسدد  : وعدع ألدد  تَددر َ ْيدَف ةادد  ربهددَ  بب ددْية   الْ يد  

َجة يآْ  ب ي  ي  َةَجَاَ ُآ  َ َاْ ف  ببُ و ر َعَ ْيآ   َيْيراج أبةب ي . َتْرب  ج  ْط س   .  (136)ظ  ب 
لددّ  المددار الجددةي ي بآددل  اليةداددة ةددي بواضدد  عدددظ بندد   ع دد  نيددو بددة نتبيندد  ولددد أ

لدب عبدال   بط الَزبَارب  ييط عبر ةي مار  عط بدب اليربة التي تيوي بةل ابة وبة 
يولآددة  وأط ت دد  اليربددة ترجدد   لدد  أزبددةط سددييقة ةددي القددد   ويدديط  ددور أيضددةج ةيددد  

  دةبة أبريدة وبرضد  ويب د   لد   بدط  ةطانديةر جي  أبرية  وارتداد  عط ب ة  وبة 
اليبط وبوت  ةيآة  وبط دوط أط يقدر ع   بس ال ابة ببدن  سو   ولل    د  ألط ال د  

 :(137)ال بير البتاة  يرعةية ويي تآة  ويبن  عنآة  يد ال ة ديط عبر تةري آة اليوي 
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 وا عددددددددددددددددددط بيددددددددددددددددددط  بّ ددددددددددددددددددَة  نآددددددددددددددددددة  ةنددددددددددددددددددك لددددددددددددددددددديبةج ال ُيددددددددددددددددددراُ  َيريُبآددددددددددددددددددةَتَت َّ ُدددددددددددددددددد
بددددددددددددددْك  ْل ال عزيددددددددددددددز بددددددددددددددط األنددددددددددددددة   يروُبآددددددددددددددةلدددددددددددددد  تُ   ْ  َددددددددددددددا الّمددددددددددددددارب ليددددددددددددددةلَي ُير 

 سددددددددددددة ْ  أبيددددددددددددر الجدددددددددددددي   عنآددددددددددددة بدددددددددددددة رأب ولسددددددددددددوف ُيبندددددددددددددي الجددددددددددددةي يَط ع يُبآدددددددددددددة
 سددددددددددددتوط أل ددددددددددددة لدددددددددددد  ي وبددددددددددددوا أرَضددددددددددددآ  بدددددددددددد  لدددددددددددد  ياددددددددددددْ  باددددددددددددد اهيددددددددددددة   سددددددددددددقيُبآة
  ةندددددددددددددددك بآدددددددددددددددة عدددددددددددددددةد  وُجدددددددددددددددْرُيُ  لدددددددددددددددبَ ُآ  وال دددددددددددددددُ  بدددددددددددددددط ةدددددددددددددددوا  الابدددددددددددددددةد  ُيقيُبآدددددددددددددددة

 

 ُة بدط أبدي الّ د ك أط بدط دال د  بقددرظ ال د  تادةل   و دون  لبيتد  اليدرا  ووجد ُأبيّ 
ل  ييط أراد أبرية وجيمد  توجيآد  لآدد  ال ابدة  ييدث بة يدث ل  ي   ببوض  لالُبغّبس

بر   وأب  أط يقدو   ع د  الدر   بدط الوسدة   المدديدظ والب ت  دة التدي اسدت دبوية باد   
نيدرك بط الجب  واستقرك ع د  األرن  وللد  وتّ  جةابةج  و بن    رظ عتيبة لد ا

 : (138)ةي لول 

 َيددددددددددددددددددَبس ال يدددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددةلُبَغبَّس  يتدددددددددددددددددد 
دددددددددددددددراط   بدددددددددددددددة لُدددددددددددددددي    الزبدددددددددددددددةج َيْ قَدددددددددددددددَة الج 

 

 تّددددددددددددددددددددددد َّ ييبدددددددددددددددددددددددو  بّندددددددددددددددددددددددُ  َباقدددددددددددددددددددددددوُر 
 دددددددددددددر  بدددددددددددط َ دددددددددددْ ر  َ ْبَ ددددددددددد    بيددددددددددددورُ 

 

ولد زادك يربتآة وعتبك ةي ن وس الادر  وأيد  ب دة  بادد أط أيقندوا بدبط ال ابدة 
القويدة  يتد  ب د  بقدري  األبدر أط تدرددوا  يديط أرادوا تجديدد بنة آدة  ال د  عنةيدةتيرسآة 

ينددة بنيةنآددة  وانتددةبآ  ال ددزع بددط يددد  مددي  بنآددة  ال ددليط أو  اددر اليريددا والسددي  آة   وسددق
 وةددةج بددط انتقددة  ال دد  الددل  ييبيآددة. ة دد  يجددر  ع دد  للدد  أيددد سددوب الوليددد بددط البغيددرظ  

ويدددو يقدددو : لالّ آُدددّ    ندددة ال نريدددد  ال ال يدددرل  وبددد  للددد  لددد   الدددل  رو  أنددد  بددددأ بآددددبآة 
يسددةعد  أيددد ةددي الآددد    ال باددد أط بضددك لي ددة   لدد  ي ددب  ةيآددة مددي   ببددة تولاددوا أط 

. وي  ددد للدد  (139)ييدددث لدد   ةددة ب وا الآددد  باتقددديط أط ال دد  الا ددي لددد رضددي  ددناآ 
دبة أرادوا البنيدددةط يدددو  بدددط تدددرددي   ايدددراج ةدددي ليددد  أمدددجةر اليدددر   عنددد  دددةطأيضدددةج بدددة 
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 . (140)ال ابة
ويربة ال ابة ابتدك لتمب  يدر  ال ابدة الدل  ييديي بآدة   آدة  لد  أبيدة  عددظ   ل 

 يريددة   بددة ُيّيددر  ةيدد  لتدد  الييددواط  وال ةيدد  القتددة   ةددي أولددةك اليددا وةددي   ددةط ُييددّر 
اليدةرث ط سيبة الييور التي تيي ع   ال ابة ويولآة  و ية لل  بة أمةر  ليد  عبدرو بد

ضددةن الُجْرُيبددّي  ةيبددة رو  لدد  بددط مددار  ي ددور ةيدد   جبددةر  ع دد  ب ةرلددة ب ددة  بددط بُ 
 : (141)وبة أ ةب  بط يزط مديد  وبة عبَّر عن  بط مدظ الموا والينيط  ل  بوين 

 َةَسدددددددددددددددددددددّيْك دبدددددددددددددددددددددوُع تب دددددددددددددددددددددي لب ددددددددددددددددددددددظ  
 وتب دددددددددددي لبيدددددددددددك  لددددددددددديس ُيدددددددددددوَلب يَبةُبددددددددددد ُ 
 وةيدددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددو   ال تُددددددددددددددددددددراُ  أنيسددددددددددددددددددددة  

 

 ط  وةيآدددددددددددددة البمدددددددددددددةعرُ بآدددددددددددددة َيدددددددددددددَر   أْبددددددددددددد
ندددددددددددددةج وةيددددددددددددد  الا دددددددددددددةةرُ   يتدددددددددددددُ  بآدددددددددددددة َأب 
  لا  رجدددددددددددددددْك بنددددددددددددددد  ة يسدددددددددددددددْك ُتغدددددددددددددددةدرُ 

 

ولدددد رأيندددة أط النةبغدددة الدددلبيةني لدددد أمدددةر أيضدددةج  لددد  يربدددة الييدددور واليبدددة  يدددو  
 : (142)ال ابة  ألنآة أضيك ةي جوار ال   ر  ب ة ويةبيآة

 ةددددددددددددع َلَاْبددددددددددددُر الددددددددددددل  َبّسددددددددددددْيُك  ابتَدددددددددددد ُ 
 ك  الّييدددددددددددر تبسدددددددددددُيآةوالبددددددددددد بط  الاة دددددددددددلا

 

األْن ددددددة   بددددددط َجَسددددددد   ع دددددد  وبددددددة ُيريدددددداَ   
 ُر بدددددددددددددةُط بّ دددددددددددددَة بددددددددددددديط الَ ْيددددددددددددد   والسَّدددددددددددددَاد  
 
وةضعج عط لل  ةإط أي  ب ة  وبط جةوري  بط الار  البقيبيط يولآة   دةنوا يدروط 
أط بط أعت  األبر البغي والت   بب ة  لب ةط ال ابدة ةيآدة  ولد  يدرد ةدي أ  بدط الروايدةك 

بة مةب  لل  لد يدث ةي يربآة  ولا  ةي تسبيةك   جرب يولآة  أو أط مغبةج أوأط لتةالج 
اليرا  والبيّر  بة ي  د بدب اليربة التي  ةط يراية الادر  الجدةي يوط لبيدك ال د   وعيسد  

يددر دليد  وأةضدد  مددةيد ع دد  سد   لدد  سددبياة بنددك األيدّ  بددط مددار  أط ي دوط لنددة ةيبددة ن
  والتدددي ابتددددك لتمدددب  سددد ةط ب دددة جبيادددةج  بددد  لتمدددب  ت ددد  اليربدددة التدددي  ةندددك ل  ابدددة

الييوانةك بط ييور ووعو  وتبة  و يرية  ولل  بط  ع  و يتآة البنآة تيلر  ةيآة بط 
الت دد  بددةلير   ة ددة  ألط بددْط يرت بدد  ةيدد  يددبا   ابددةج عتيبددةج  ويواجدد  عقةبددةج مددديداج ويددورد 
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 :(143)بن س  بوارد التآ  ة وال سراط
 ببّ ددددددددددددددددددددددددددددددددة ال أُبنددددددددددددددددددددددددددددددددّي ال تت دددددددددددددددددددددددددددددددد ْ 

 واي دددددددددددددددددددددددددددددددددْت بَيةربآدددددددددددددددددددددددددددددددددة بنددددددددددددددددددددددددددددددددديّ 
 أبَنددددددددددددددددددددددددددّي َبددددددددددددددددددددددددددْط يت ددددددددددددددددددددددددددْ  بب ددددددددددددددددددددددددددةَ 
 َأُبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديَّ لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد جّربُتآدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  َأبَّنآدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 وال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ  َأّبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَط ييَريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

 ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغيَر وال ال بيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْر 
   الُغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروْر نَّددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوال يُغر 

 يْ ددددددددددددددددددددددددددددددددددَا أيددددددددددددددددددددددددددددددددددراف الُمدددددددددددددددددددددددددددددددددددروْر 
 ةوجددددددددددددددددددددددددددددددددددُك تةلبآدددددددددددددددددددددددددددددددددة َيُبدددددددددددددددددددددددددددددددددوْر 
 ُبن يددددددددددددددددددددددددددددددْك ب ار ددددددددددددددددددددددددددددددتآة ُل ددددددددددددددددددددددددددددددوْر 
 والُاْ دددددددددددددددددددددددُ  تدددددددددددددددددددددددببُط ةدددددددددددددددددددددددي ابيدددددددددددددددددددددددْر 

 

ز وجد   د نّب  القر ط ال دري  الادر  البمدر يط ع د  بدة  دةنوا ع يد  بدط نابدة ال د  عدول

سددةلبةج  ع دد  الدر   ببددة  دةط يجددر  بددط التتدة  وايتددرا  بدديط  ةقدد جادد  لآد  يددر  ب ددة  بندةج 

َجَاْ َندددة يربدددةج  بندددةج  أنَّدددة أو َلدددْ  َيدددروْا القبة ددد  البجدددةورظ لددد   وللددد  ةدددي لولددد  ج دددك عتبتددد : 

ُنوط وب ن ْابة  ال    َيْ ُ رُوطوَيُتَ ّيُف  ْط َيْول آْ   أةبةلبةي    ُي ب  الّنةُس ب 
(144). 

وي دددلا تبيندددك لندددة يربدددة ال ابدددة البمدددرةة  لددددب الادددر  الجدددةي ييط  وبدددة ولدددر ةدددي 

سدع  أع د  بدط ب ةنتآدة  عدع ج  بيدراج  يديط اهن وسآ  بط تقديس عتي  لآة  ولبة جدة  

وعبددددةدتآ   ويدددديط جادددد  زيةرتآددددة  واليددددا  ليآددددة  جا آددددة لب ددددة البسدددد بيط ةددددي  ددددعتآ  

واليواف بآة  ةريضة بط ةرا ن الديط الينيف  ع د  نيدو بدة تقدرر  اايدة ال ريبدة ةدي 

ل لول  جّ  وعدع: داه الَبْيدك  و  َ  َدر ةدإّط  بدط  اسدتيةع  لْيد   سدبيعج  َوَبدط  د   َع َد  الّندةس ي 
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ال َ  َ ن ي  َعط  الَاةلبْيطَ 
(145). 

 الخاتمة

بد لنة ةي  تة   بيانة عط ال ابة البمرةة  بط التارن لتوايا بادن األمداةر  ال
التدددي وردك ةدددي أانة ددد  والتدددي لدددد تتآدددر ع يآدددة تدددواير ال دددناة  سدددوا  أ دددةط للددد  ةدددي 
سآولة أل ةتآة وسعسة ترا يبآة  أ  ةي بسةية  ورية  أ  ةي استابة  وزط الرجز ةي 

يرظ النبويددةل  و لأ بدةر ب ددةل و السدبدط  تدد  للسد  بنآدة  ةضددعج عدط أط باتبآددة اسدُتب د 
األ ددنة ل وأباةلآددة ألندد  لدد  يددرد ةددي دواويددط المددارا  الجددةي ييط أو بجبوعددةتآ  المددارية ل

 البواقة.

واليددددا أط البةيددددث لددددد ياتريدددد  المدددد  ةددددي بادددد  يددددل  األمدددداةر  وةددددي نسددددبتآة  لدددد  
لددة  ي يددل  األبيددةك لدد   الجةي يددة والجددةي ييط  َبْيددَد أننددة ينبغددي أط نب ددل ةددي اليسددبةط أط

نبدة  ةندك لدديآ  القددرظ ع د   ي ونوا بط ةيو  المارا   وال يت  بط البغبوريط بنآ   وا 
انددةاوا  لد    نت  المار  ويينبة ابتاداآ  بةعدث  ليد   بدط يةدادة يةر دة  وبنةسدبة  نيدة

 نتب  ع   السدجّية  بدط دوط وتدر   أو تنقديه  أو تآدلي   مدبط بدة ي ا د  المدارا   عندد
 نتبآ  المار  وتدبيجآ  الق ة د.

وأبددر   ددر  ينبغددي أط يراعدد  أيضددةج  ويددو أطَّ باددن بددط رويددك لآدد  يددل  األبيددةك 
  بباند  أند  لد  ي دط (146) ةنوا بط لري   ولري  ل  ت ط ةدي الجةي يدة باروةدة بةلمدار

لديآة مارا   بةر   ةبر  القيس  وزيير بط أبي س ب   ويرةة بط الابد  وبدط اد َّ ةدإط 
لمار الل   در عدط أةدراد بنآدة لدط ي دوط ةدي بسدتوب ةندّي رةيد   وال سديبة أط باتد  ا

البيددةك التددي نتيدددث عنآددة بنتددو  ع دد  بيددر الرجددز  الددل  ال ي ددا  ع دد  الاربددي أط 
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يستاب    ةينمد بة يريدد التابيدر عند   و ة دة  لا  دةط للد  بتبداعج ةدي أبيدةك ل ي دة أو 
 بقيوعةك ل يرظ.

مدددةرظ  ليددد  وااليتبدددة  بددد   ويمدددب  بدددة جدددة  ةدددي البيدددث بدددط هوأبدددر اةلدددث  تجددددر ا
أمددداةر  ويدددو أط ل دددر ال ابدددة واليدددا والابدددرظ واليدددواف  وبدددة يتا دددا بآدددة بدددط بنةسددد   
ينتتبآددددة  ددددرن دينددددي  ولدددد  ي ددددط يددددلا الغددددرن بددددط  دددد   األ ددددران ال نيددددة ل مددددار 

 ة د يوي ة الجةي ي   ةلبديه  والآجة   وال  ر واليبةسة  و يرية  للل  ل  ن د نجد ل
نبدددة الت دددر ورود للددد  ع ددد  أبيدددةك ل ي دددة   تتضدددبط ل دددر ال ابدددة والبنةسددد  األ دددرب  وا 
و بنآة  مدةراك عدةبرظ يدبتي بآدة المدةعر  ةلبدةج ةدي بجدة  القسد  والتقدديس والتاتدي . ولد  

األ دنة ل  ربةج باد لل  أط نجدد بد ل ي  تد  لالسديرظ النبويدةل ولأ بدةر ب دةل ولي ط بستغ
ط لدددد  ت دددددر عددددط مددددارا  وأباةلآددددة يتر   ددددوط ةددددي  يددددراد المددددوايد المددددارية لددددديآ   وا 

 باروةيط  لق ة الليط ر دوا ت   التواير الدينية ةي أماةري .

وبدد  للدد    دد  ةددإط المدددار الجددةي ي عةبددة لددد أعيةندددة  ددورظ واضددية عددط ب ةندددة 
بددة ال ابددة البمددرةة لدددب الاددر  القدددبة   وبنزلتآددة الرةياددة ةددي ن وسددآ   ولداسددتآة الاتي

لتسدبيةتآ  الب ت  دة لآدة وةدي ي تآد  لتدةري، بنة آدة     لل  ةي عرض ةي ل وبآ   وتج َّ 
وةي  تآةر تبس آ  بةليا والابرظ  ليآة  وةيبة لدبو  بط  سوظ ويدداية لآدة  وةيبدة رعدو  

 لآة بط يربة مديدظ وتقديس بةل .
 والله ولي التوفيق، وهو اسبنا ونع  الوكيل.
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 يقا الاواشي والتعل

                                                 

 ( باج  الب داط: بةدظ )سنداد(  وتةج الاروس: بةدظ )سند(  ولسةط الار  بةدظ ) ا (. 1)

 .81  وانتر الوانية ةي األد  الجةي ي:  4( األ نة :   2)

   ويلا ياد بط البيوث الق ي ة ةي يلا البجة .2( ال ابة لب  اهسع :   3)

   ولسةط الار   والقةبوس البييي  بةدظ ) ا (.24( االمتقةا:   4)

 . والجسد: الد . و ي  والّساد: أجبتةط  ةنتة بيط ب ة وب ن .1985  ي القةيرظ 25( الديواط:  5)

دبة أراد: 1/263( ب و  األر : 6) . أ دو ة ْآدر: أراد بد  عبدر بدط ال يدة   ألند  بدط بندي ة ْآدر والقراض 
: ويي السيوف القيةعة التي تقي  الاتة   جب  الق رضة . واليدواتر: جبد  أ ية  القراضبة

 اليةتر  ويي البةن  لبة بيوزت .
ولدد ورد ةيد  روايدة عدط يمدة  بدط ال  بدي: لأط عبدر بدط ال يدة   رضد  ال د  تادةل  عند    ددرج  

اجتيدةز   وأ دل  ةي الجةي ية تةجراج  ل  المدة   ةبدّر بزنبدةع بدط رو   و دةط عّمدةراج  ةبسدة   ليد  ةدي
 ب س  )أتةوي (  ةقة  عبر باد ان  ةل :

 بتددددددددددددددد  ُألددددددددددددددددف ز نبدددددددددددددددةع بددددددددددددددددط رو  بب دددددددددددددددددظ
 ويا دددددددددددددد  أّنددددددددددددددة بددددددددددددددط لدددددددددددددد   بددددددددددددددط  ةلدددددددددددددد 

 

دددددددددّط بةلندددددددددد      لددددددددد  الن دددددددددف  بنآدددددددددة ُيقدددددددددرُع الس 
 بيددددددةعيُط ةددددددي الآيجددددددة بضددددددةريُ  ةددددددي الددددددتهَآ   

 

راديددة أيددد بسددو   ال ي دد   ةب د  للدد  زنبة ددةج  ةجآددز جيمددةج لغدزو ب ددة  ةقيدد  لدد :  نآددة يددر  ال د   بددة أ  
  ب ية  ال ي   ة فَّ زنبةع  ةقة  )األبيةك(.

 . واليقو: ال  ر.1/292(  زانة األد :  7)

   وبةرا: اس  بوض . وب  ية: جب  أو بوض .125-124( األزبنة وت بية الجةي ية:   8)

 .95( البة دظ: ااية  9)

 .97( ااية 10)
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 .191( الديواط  11)

  والّسيي : ال يي الب رد  والُبْبر : ال يي الب تو   و ن  بآبة عط سآولة 15-14( الديواط:  12)
 األبر ومدت  أو عط الس   والير .

 .300( نس  لري :  13)

 .274( الديواط  14)

 . ويسرط: يرت اط  والغبغ : البنير ينيروط ةي  الاتة ر.21( األ نة :  15)

 .2/76( الرون األنف: 16)

  وتبّ   الات  أ دل بدة ةيد   والباند  أط ب دة  لا لد  تقدن  ع د  124الجةي ية: ( األزبنة وت بية 17)
 ال ةجر البة ي ةإن  يآد  البيك اليرا  ويجا   أنقةضةج.

دآ : جبد  أ دآ  و دآبة   واأل دآ : البايدر  لا  ةليدك بيةضد  279( الدديواط:   18) . وال ه
 ألب . يبرظ. وُبْابعك: أ  تاب  ةي السير  والضبير ياود ع   ا

. ورد أط ال ابددة سددبيك بةلبيددك الاتيددا ألندد  عتددا بددط الجبددةبرظ أط 14( الددديواط )اليةمددية(:   19)
  والقدددةبوس البيددديي: بدددةدظ )الاتدددا( ويدددو أيضدددةج القددددي  1/45تسددديو ع يددد   وانتدددر أ بدددةر ب دددة 

 وال يةر ال ري  بط    مي .

 .2/293ن األنف:   والرو 13/522. وانتر ت سير اليبر : 35( األن ة : ااية  20)

 .3 -2 -1( لري : اايةك:  21)

 .26( اليا: ااية  22)

 .2( البة دظ: ااية  23)

 .37(  برايي : ااية  24)

 .33 -32( اليا: اايتةط  25)

 .11( لسةط الار : بةدظ )لب (  وانتر أسبة  ال ابة البمرةة:   26)

  ورو  3/306ت سددير اليبددر :   و 5/50  وانتددر  ددييه الب ددةر : 1/231( السدديرظ النبويددة:  27)
 أن  لت  لبي  اهسع   باد أط لقي ألب  ايراج بط لوب .

  وتدةري، 1/89  وانتدر بد  بادن اال دتعف ةدي الروايدة: أ بدةر ب دة: 1/51( السديرظ النبويدة:  28)
  اّليد : ال آد . واليدع : جبد  الي  ّدة  ويدي جبةعدة 2/239  والب د  والنيد : 1/293الياقوبي: 
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أو  القدددو  الي دددو . والبيدددة : القدددوظ والمددددظ. و ددددواج:  دددداج  ولا آدددة تيريدددف  لعدددْدواجل بدددط  البيدددوك 
 لعْدوال ببان  لاعتدبل ويي أنس  ل بان .

  وبجبدددد  2/30  وبدددد  باددددن اال ددددتعف بةلروايددددة  بددددروج الددددلي : 1/122( السدددديرظ النبويددددة: 29)
بياندددة لبوالدددف اليدددا ةدددي    وانتدددر ت  ددديعج عدددط بوالدددف اليدددا واهةةضدددة ةيآدددة1/410األبادددة : 

. ولد ورد ةي السيرظ النبويدة أط أبدة سديةرظ يدلا لدد 18التراث الاربي القدي ل ةي بج ة لالدارظ ل  
دة  بط البزدل ة  ل  بن  أربايط سنة  ع   يبدةر لد   ولد  ياتدّ  اليبدةر ةدي للد   يتد  أدر د  

   اهسع   ة ةنك تتبا  ب   ةتقو : لأ هه بط عْير أبي سّيةرظل.

 .144( البقرظ: ااية 30)

 .145( ااية  31)

 .4/46( الب    ةي تةري، الار  لب  اهسع :  32)

. والُيْبنة: ضر  بط بدرود الديبط  والُ ُندف جبد  ال نيدف: ايدة  بدط 112-111( الديواط:    33)
ال تدددةط  وال نيدددف: ادددو  بدددط ال تدددةط أبدددين   ددديت. و يدددر ل   دددل : أراد: لسدددبةج  يدددر  دددةل . 

  عف الق   أو با قة و لل  المغةف. والمغف:

 .36  وأسبة  النزو :  1/339  وانتر ت سير ابط  اير: 144( البقرظ: ااية  34)

 .204  وأنتر أسبة  النزو :  19( التوبة: ااية 35)

 ( لسةط الار  بةدظ )بني(. 36)

 .10( أسبة  ال ابة البمرةة:   37)

 .175( الديواط:   38)

 .1/126 ( السيرظ النبوية: 39)

. واليدددو : اهاددد . ورا دددو: بدددط لالرو دددةطل أة تدددوا ةدددي سدددرعة و ديادددة  ولا آدددة 45( األ دددنة :  40)
 تيريف لراعوال بط لالروعل ويلا أنس  ل بان . ولود : اس  بوض .

 ( القةبوس البييي: بةدظ ليبسل.41)

 .178  والبيبر:  1/114( أ بةر ب ة:  42)

 .179  والبيبر:  1/111( أ بةر ب ة:  43)

 ( القةبوس البييي: بةدظ )يبس(. 44)

ويرتد : بدط الدروع  و دع  السدبي: بديط تآريد   وأراد: أنآد  يتقدوط ةدع 1/202( ديدواط الآدللييط: 45)
 يغزوط ألط لآ  يربة اليبس.
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 . والجبوا : ال تيبة ةي لونآة سواد. وةي ا: عتيبة  و ف بآة ال تيبة.65( الديواط:   46)

 ظ )ليط(.( لسةط الار : بةد 47)

 . والبسند: الدعي ةي لو  ليس بنآ .191( الديواط:   48)

 ( القةبوس البييي: بةدظ )لي (. 49)

: لوبدة ضد  أجدواز الجدوا  8( باج  الب داط: بةدظ )أجيةد(  وروايدة المدير الادةني ةدي الدديواط  50)
 وبْلَنْ ل. وأجيةد: بوض  بب ة ي ي ال  ة.

. ول دةف وابدرظ: بوضداةط وأراد بب دييبةك: 52يواط:  . والد14( أسبة  ب ة البمرةة:  51)
 اهب  التي يبتييآة اليجةج. ولب   ةي الديواط:

 ي  ُك ة   اترْ  لن س  ريبة  وي  يْبَابْط لو ُأّبة  ويو ية  ُ  

( باجد  الب دداط: بدةدظ )أال (  والقدةبوس البيديي: بدةدظ )أال (  وانتدر بياندة لبوالدف اليدا ةدي  52)
 .12القدي ل  بج ة لالدارظل   التراث الاربي

ْبط: يق دط  والضبير ياود  ل  اهب .74( الديواط:   53)  . وُيَني 

 .14 -13( القةبوس البييي  ولسةط الار : بةدظ )الدار(  وأسبة  ال ابة البمرةة:   54)

 .22( الديواط:   55)

 .93( مر  الق ة د السب  اليوا  الجةي يةك:   56)

   والقةبوس البييي: بةدظ )الدار(.108(:  ( األ نة  )ت ب ة 57)

 .76  والبيك ةي ديواط عةبر بط الي ي :  42( األ نة :   58)

 .12( باج  الب داط: بةدظ )ب ة(  وأسبة  ال ابة البمرةة   59)

  والقةبوس البييي: بةدظ )ب ة(  ولي   ط لبّ ةل اس  بيط ب ة  وبدّ  ُعُنقَد : 1/45( أ بةر ب ة: 60)
 بّ  أيضةج: زي .َدّلآة  و 

 .96(    عبراط: ااية  61)

 .13  ولسةط الار : بةدظ )لدس( وأسبة  ال ابة البمرةة:  1/188( أ بةر ب ة:  62)

 .13  وأسبة  ال ابة البمرةة:  1/189( أ بةر ب ة:  63)

 ( الب دراط السةبقةط وةي ال  يتيط ن سآبة. 64)

 .3/421:   وانتر ت سير ابط  اير61( الان بوك: ااية  65)

 .87( الز رف: ااية  66)
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 .1/259( تةري، اليبر :  67)

 .127( البقرظ: ااية 68)

 .26( اليا: ااية  69)

 .1/5( أ بةر ب ة:  70)

 .96(    عبراط: ااية  71)

 .1/43( أ بةر ب ة:  72)

 .155( االمتقةا:   73)

 .1/101( أ بةر ب ة:  74)

 راج عند دير يند بنك النابةط  ول د ب  الدير ن س .. وال ها: أراد ب   دي125( الديواط:   75)

 .14( الديواط:   76)

 .1/58( السيرظ النبوية:  77)

 .1/70  وأ بةر ب ة: 2/29( بروج اللي :  78)

 .6( األ نة     79)

 .1/77( السيرظ النبوية:  80)

 .1/67( أ بةر ب ة:  81)

ليقيقدددي لزعةبدددة عبدددرو بدددط ليدددي . وال يادددرف التدددةري، ا1/54  وأ بدددةر ب دددة: 8( األ دددنة :  82)
وتغييددر  ديددط  بددرايي   ل ددط بددط البددرجه أط للدد   ددةط ةددي بدايددة القددرط الرابدد  البدديعد   ةددي زبددط 

  وببددة 2/223سددةبور ل  األ تددةف ب دد  ال ددرس   بددة يددن  المآرسددتةني  انتددر الب دد  والنيدد : 
ةي ية و در اهسع   يزيد ةي لبو  يلا التةري، أط أ بةر عبرو  ةنك باروةة وبتداولة ةي الج

ولددد ورد ل ددر  ةددي يددديث مددريف  ل رسددو   دد   ال دد  ع يدد  وسدد    ع دد  أندد  أو  بددط  يددر ديةنددة 
 . 6/96 برايي  ع ي  السع   انتر  ييه الب ةر : 

 .2/223  والب   والني : 2/29  وبروج اللي : 1/77( السيرظ النبوية:  83)

 .2/30( بروج اللي :  84)

 .6/108(  ييه الب ةر :  85)

 . وَتَ ّسر: تت ّسر.2/417( السيرظ النبوية:  86)

 .6/437( الب    ةي تةري، الار  لب  اهسع :  87)
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 .22( أيبةط الار  ةي الجةي ية:   88)

 .1/273( السيرظ النبوية:  89)

 .27 -26( اليا: اايتةط  90)

 .125( البقرظ: ااية  91)

  وبدددة باددددية  وتدددةري، الياقدددوبي: 1/122ةر ب دددة:   وبدددة باددددية  وأ بددد1/44( السددديرظ النبويدددة:  92)
. و ددةط اليدا  ةددي 2/201  وانتدر ةدي  ةةضددة اليجدةج بددط البزدل دة  ددييه الب دةر : 1/315

الجةي ية  يبدأ لب   رو  مبس يو  التةس  بط ل  اليجة  يينبة يددة  اليجدةج بدط عرةدة  لد  
ضددوط  لدد  بندد   ةيددلبيوط يددديآ   البزدل ددة  ةيبيتددوط ال ي ددة  لدد  ال جددر  وعنددد مددروا المددبس ي ي

ويربددوط الجبددةر  ولددك  ددرو  المددبس  وبددلل  تنتآددي بسدديرظ اليددا  عمددية يددو  الاةمددر بددط ل  
 اليجة  وال يتبق  ل يجةج  ال د و  ب ة  واليواف بةلبيك  والاودظ  ل  ديةري .

 .1/274( السيرظ النبوية:  93)

 .518( الديواط:   94)

   ع دددي باددد  الايدددة  ع ددد  رجددد  لدددد أيدددر  ةآدددو يسدددبه ويقدددرأ. وأراد: يجدددة 121( الدددديواط:   95)
 والبآين : الل  ي رج أ واتةج  ير واضية.

 . والمداد: أراد اهب  القوية. والنةجية: السرياة.313( البيبر:   96)

 ( األزبنة وت بية الجةي ية: أراد اهب  القوية. والنةجية: السرياة. 97)

   رةانة  وتنة بةلت بية والدعة .. وعججنة: أ121( الب در ن س :   98)

 .1/172( السيرظ النبوية:  99)

. والس يط. وي   : أ  يجب  باضد   لد  بادن. والسدي : الايدة . وأندبيل 197( نس  لري :  100)
 أتآر. والبماراط: أراد بآبة ال  ة والبروظ.

لسدددبنآة. والُرةُدددد جبددد  . الُدالةدددة: أراد بآدددة اهبددد  التدددي تبمدددي بتبآ دددة 1/150( السددديرظ النبويدددة: 101)
 الّرةود: ويي الي و  التي تب  الّرْةد  ويو القد  الل  يي   ةي .

( القةبوس البييي: بةدظ )الابر(. والت بيد: يدو أط يب دل اليدةج مدي ةج بدط نبدةك ال يبدي وااس 102)
 .5/337والّسدر  ومي ةج بط ال ب   ةيجا آة ةي أ و  مار  ورأس . انتر الييواط: 

. ول دوا ببمآر اليدا: لا الاقددظ ولا 1/125  وانتر أ بةر ب ة: 2/175 ييه الب ةر : ( 103)
اليجة والبير   ألنآة بط األمآر اليدر   وألط اليجدةج ةيآدة ي وندوط بمدغوليط بدببر اليدا. وبدرا 

 الُدُبر: أ  برأ دبر اهب  ببة أ ةبآة بط اليا ع يآة. وع ة الوبر:  ار وزاد نبو .
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. ينا ط تعلآة: الضدبير ةدي األبيدةك يادود 2/76  والرون األنف: 2/182باة : ( بجب  األ104)
 ل  اهبد   والبدراد أ ديةبآة  أ  أنآدة ات دلك بدط تدع  أي ةةآدة نادةالج لسدرعتآة المدديدظ. ولاك 
الّ دد ة   ويددي يجددةرظ عريضددة. والمددت : جبدد  المددتية  ويددي عتدد  السددةا  ور ددة : جبدد  رأ   

 ويو ولد الناة .

. و   ةآر: ل د بآ  لريمةج  ألط ةآراج أيد أجدادي . واليْجُر: بة يوا  2/72الرون األنف:  (105)
الييي  البدار بةل ابة جةن  المبة . واليجر األسود. وورود أط يل  اليةدادة  ةندك السدب  ةدي 

 .1/133عقد ي ف ال ضو . انتر أيضةج السيرظ النبوية: 

 أنآ  لت وا رجعج ُبيربةج بقةب  رج  لت  ويو بير  أيضةج.. وأراد المةعر 111( الب ض يةك: 106)

 .139( الديواط:   107)

 .7  واأل نة :  1/78  والسيرظ النبوية: 1/126( أ بةر ب ة:  108)

 .311  والبيبر:  1/78( السيرظ النبوية:  109)

  وبددة 321  وبددة بادددية  والوانيددة ةددي األد  الجددةي ي:  116( األزبنددة وت بيددة الجةي يددة:  110)
 بادية.

 .1/78( السيرظ النبوية:  111)

 .33( األ نة :   112)

 .14( الديواط:   113)

ونةبدك: االبددط األ بدر هسدبةعي  ع يد  السددع   و ةندك أبد  جريبيددة. 1/115( السدديرظ النبويدة:  114)
والمةعر أيد الُباّبريط القدبة   زع  أط يل  األبيةك ل يدظ لةلآة  لبة أج ك  زاعة لبي ة جدري  

 .10ب ة  انتر باج  المارا :   بط

 .1/114( أ بةر ب ة:  115)

 .1/117( الب در ن س :  116)

. والقةبوس البييي: بةدظ )مرا(. وأية  التمريا: اعاة أيدة  بادد يدو  النيدر: 7( األ نة :   117)
ةسددبيك بددلل  ألط ليددو  األضددةيي تقدددد بةلمددبس  وليدد  سددبيك بددلل  لقددولآ : لأمددْرا اَب يددر  يبددة 

 ولي  سبيك بلل  ألط الآد  ال ينير يت  تمرا المبس. نغيرل

. ب يسددة: بلل ددة  يريددد أنآدددة بيبوسددة. األ ةمدد : جبددة  ب ددة  ويبدددة 1/177( السدديرظ النبويددة: 118)
 جبعط  ةجباآبة ع   بة ي يآبة.

 .29( اليا: ااية  119)
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 وساد أو أساد س  لتب  الاةلث. 1/234( ب و  اار :  120)

 . ونسبك األبيةك  ل  تب  ن س   ويو بايد عط الا ر الجةي ي.1/80( أ بةر ب ة:  121)

 . واليبير: الاو  النةع  البوّم .1/26السيرظ النبوية: (  122)

 .60( الديواط:   123)

 . والرتةج: البة  الاتي . والنةة : الل  يتيوع ببدا  النةة ة.1/273( السيرظ النبوية:  124)

    و ةط األوس وال زرج ببط عبدو  ةي الجةي ية.. وبنةظ: اس  ال ن291( الديواط:  125)

 .1/296( تةري، الياقوبي:  126)

 . واالية: اليبيط والقس .1/121( أ بةر ب ة:  127)

 .57( باج  المارا :   128)

 .135( الديواط:  129)

 . وةي  يديث ب    عط سرلة الغزا .2/119( الب در ن س  ةي مر  الديواط:  130)

. والدددر: اليددةلوك  وليدد   ط عينددّي الغددزا   ةنتددة يددةلوتيتيط. والددَور ا: 1/213( الب دددر ن سدد :  131)
 ال ضة.

 .328( البيبر:   132)

 .18( ابةر الق و :  133)

 .1/82( السيرظ النبوية:  134)

   وبة بادية.1/53( الب در ن س :  135)

 ( سورظ ال ي . 136)

يددر   ولا دد  أراد بآددة ال ابددة . واليددري : ال1/258  وب ددو  األر : 58-1/57( السدديرظ النبويددة: 137)
 وسقيبآة: أراد ب  أبرية   ل يب   ل   ناة   باد أط أ ةب  بة أ ةب   وبةك بآة.

. ويبس: الضبير ياود  ل  ال   تاةل . والبغبس: بوض  بيريا الية ف. 293الديواط:   (138)
  والبق ود: البجرو . والجراط: الانا. ولير: ُيد ر  و ب  : اس  جب ؟

. وورد ةدددي السددديرظ أط للددد  الآدددد   دددةط لبددد  1/101  وأ بدددةر ب دددة: 1/195السددديرظ النبويدددة:  (139)
 اهسع  ب بس سنيط.

  .1/125السيرظ النبوية:  (140)
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 10. وانتر ةي بنةسبة الق يدظ وترجبة المةعر باج  المدارا :  1/115( الب در ن س : 141)
 ددديةد  و بنددد  بدددلل  يدددويي  لددد  يةلددد   ة يسدددك تغدددةدر: أ  ال تتدددر  بادددد  روجآدددة بدددط اليدددر  ةت

 ةاندبة أ رج بط ب ة ل  تبا ل  يربة.

 .1985  ي القةيرظ 25( الديواط:    142)

. ال يغرن  الغرور: أ  ال ي دعّن  البةي  ةتت   ةيآة. ويبدور: يآ د   1/126( السيرظ النبوية: 143)
  أو  يدددديآبة بيدددةن والاْر دددة: السدددةية. والْاْ ددد : جبددد  أع ددد   ويدددو التبدددي الدددل  ةدددي لراعيددد

 وسة ر  أسود أو أيبر. وابير: اس  جب  لر  ب ة.

 .3/421  وانتر ت سير ابط  اير: 67( الان بوك: ااية  144)

 .97(    عبراط: ااية  145)

 .47( الا ر اهسعبي:   146)
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 المصاا  والم ا ع:
 القر ط ال ري . -
يددددد(  يباددددة البةجديددددة  ب ددددة الب ربدددددة 25أيبددددد )كأ بددددةر ب ددددة: ل زرلددددي  عبدال دددد  بددددط  -

 يد.1352
يدد(  دا درظ البادةرف الاابةنيدة  ييددر 421األزبنة واألب نة: ل برزولدي  أيبدد بدط بيبدد )ك -

 يد.1332 بةد الد ط  الآند 
يدد(  تيقيدا يندة جبيد  206األزبنة وت بيدة الجةي يدة: لقيدر   بيبدد بدط البسدتنير )ك بادد  -

  .1985ر  األردط يداد  ب تبة البنة
يد(  تا يدا وت دريا ب دي   ديد  البغدة  468أسبة  النزو : ل وايد   ع ي بط أيبد )ك  -

  .1988دار ابط  اير  دبما 
يددددد(  البيباددددة التاةونيددددة 1383أسددددبة  ال ابددددة البمددددرةة: لبيبددددد الب ددددي بددددط اليسدددديط )ك  -

 بدبما.
عبدددد السدددع  يدددةروط  ب تبدددة يدددد(  تيقيدددا 321االمدددتقةا: البدددط دريدددد  بيبدددد بدددط اليسدددط ) -

  .1979البان   بغداد 
يدددد(  تيقيدددا أيبدددد ز دددي  دار ال تددد  206األ دددنة : البدددط ال  بدددي  يمدددة  بدددط بيبدددد ) ك -

  .1924الب رية 
يدد(  تيقيدا بيد  الدديط 430أيبةط الار  ةي الجةي ية: هبرايي  بط عبدال   النجيربي )ك  -

 يد.1343ال يي   القةيرظ 
بارةة أيوا  الار : لبيبود م ر  األلوسي  عندي بمدري  وضدبي  بيبدد  ب و  األر  ةي -

 بآجة األار   اليباة الاةنية  دار ال ت  الا بية  بيروك.
  .1976تةري، األد  الاربي  الا ر اهسعبي: لمولي ضيف  دار الباةرف بب ر  -
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يدد(  310بدددر  )ك تةري، اليبر   تةري، الرسد  والب و : ألبي جا در  بيبددد بدط جريدر الي -
  .1960تيقيا بيبد أبو ال ض   برايي   دار الباةرف بب ر 

  .1955يد(  دار الاراا  بيروك 292تةري، الياقوبي: أليبد بط أبي ياقو  بط واضه ) -
ت سددير اليبددر   جددةب  البيددةط ةددي ت سددير    القددر ط: ألبددي جا ددر بيبددد بددط جريددر اليبددر   -

  .1954 يد(  البةبي الي بي  ب ر310)ك
يددد( البددةبي الي بددي  774ت سددير ابددط  ايددر  ت سددير القددر ط الاتددي : هسددبةعي  بددط عبددر )ك  -

 ب ر.
يدددد(  430ابددةر الق دددو  ةدددي البضدددةف والبنسدددو : ل اادددةلبي  عبدددد الب ددد  بدددط  سدددبةعي  )ك  -

  .1965تيقيا بيبد أبو ال ض   برايي   دار نآضة ب ر  القةيرظ 
يدد(  تيقيدا عبدد السدع  يدةروط  البدةبي الي بدي  255ير )كالييواط: ل جةيت  عبرو بط ب -

  .1965ب ر 
يددددد( 1093 زاندددة األد  ولدددد  لبددددة  الاددددر : ل بغددددداد   عبددددد القددددةدر بددددط عبددددر )ك  -

  .1967تيقيا عبد السع  يةروط  دار ال ةت  الاربي  القةيرظ 
ديددددواط األعمدددد  ال بيددددر  بيبددددوط بددددط لدددديس: تيقيددددا بيبددددد بيبددددد يسدددديط  البيباددددة  -

  .1960بولجية  القةيرظ الن

  .1984ديواط ابر  القيس: تيقيا بيبد أبو ال ض   برايي   دار الباةرف بب ر  -
ديددواط أبيددة بددط أبددي ال دد ك: تيقيددا عبددد الي دديت السددي ي  البيباددة التاةونيددة  دبمددا  -
1977.  
ديددواط أوس بددط يجددر: تيقيددا بيبددد يوسددف نجدد   دار  ددةدر  ودار بيددروك  بيددروك  -
196.  

  .1972يواط بمر بط أبي  ةز : تيقيا عزظ يسط  وزارظ الاقةةة  دبما د -
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ه(  تيقيددا عددةد  206ديددواط يددةت  اليددة ي: روايددة ابددط ال  بددي  يمددة  بددط بيبددد )ك -
  .1990س يبةط جبة   اليباة الاةنية  ب تبة ال ةنجي  القةيرظ

  .1974ديواط يسةط بط اةبك: تيقيا وليد عرةةك  دار  ةدر  بيروك  -
يددد(  تيقيددا أنددور 291ديددواط ال نسددة : مددر  اا دد   أبددو الابددةس أيبددد بددط يييدد  )ك  -

  .1988أبو سوي    دار عبةر  عّبةط 
يدد(  تيقيدا ة در الدديط 476ديواط زيير بدط أبدي سد ب :  دناة األع د  المدنتبر  )ك  -

  .1970لبةوظ  دار الق   الاربي  ي   
  .1968لبةوظ  الب تبة الاربية  ي    ديواط سعبة بط جند : تيقيا ة ر الديط -
ديددواط الي يدد  الغنددو : تيقيددا بيبددد عبددد القددةدر بيبددد  دار ال تددة  الجديددد  بيددروك  -
1968.  
 -يددد(  دار  ددةدر 328ديددواط عددةبر بددط الي يدد : روايددة بيبددد بددط لةسدد  األنبددةر  )ك  -

  .1963ودار بيروك  بيروك 
بولدو   اليبادة الاةنيدة  الب تد  اهسدعبي   ديواط عنترظ بط مداد: تيقيا بيبدد سدايد -
  .1983دبما 
  .1967ديواط ليس بط ال يي : تيقيا نة ر الديط األسد  دار  ةدر  بيروك  -
يددد(  تيقيددا مدد ر  ةي دد   دار 244ديددواط النةبغددة الددلبيةني:  ددناة ابددط السدد يك )ك  -

  .1968ال  ر  بيروك 
و ال ضدددد   بددددرايي   دار الباددددةرف بب ددددر ديددددواط النةبغددددة الددددليبةني: تيقيددددا بيبددددد أبدددد -
1985.  
  .1965ديواط الآللييط: الدار القوبية ل يبةعة والنمر  القةيرظ -
يدد(  تيقيدا عبدد الدريبط 518الرون األنف: ل سدآي ي  عبدد الدريبط بدط عبدال د  )ك  -

  .1967الو ي   دار ال ت  اليدياة  القةيرظ 
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يددد(  تيقيددا السددقة واألبيددةر  218أو  213) كالسدديرظ النبويددة: البددط يمددة  عبددد الب دد  -
  .1955وم بي  البةبي الي بي  ب ر 

(  328مدددر  الق دددة د السدددب  الجةي يدددةك: ل نبدددةر   أبدددي ب دددر بيبدددد بدددط القةسددد  )ك  -
  .1980تيقيا عبد السع  يةروط  دار الباةرف بب ر 

  ب ددر يددد( بيددةب  المددا  256 ددييه الب ددةر : لبيبددد بددط  سددبةعي  الب ددةر  )ك -
 يد.1378
يدددد(  البدددةبي الي بدددي  816القدددةبوس البيددديي: ل  يدددروز  بدددةد   بيبدددد بدددط ياقدددو  )ك -
  .1952ب ر 
ال ابة لب  اهسع : لابد القددوس األن دةر   ضدبط بيدوث ألقيدك ةدي لالنددوظ الاةلبيدة  -

 -1399الاةنيددة لدراسددةك تددةري، الجزيددرظ الاربيددة لبدد  اهسددع ل    يددة اادا   جةباددة الريددةن 
    وياد بط البيوث الق ي ة ةي يلا البجة .1979
يددد(  البيباددة األبيريددة  بددوالا 711لسددةط الاددر : لجبددة  الددديط ب ددر  بددط بنتددور )ك -
 يد.1300
يد(  تيقيا بيبد بييدي الدديط عبدد 518بجب  األباة : ل بيداني  أيبد بط بيبد )ك -

  .1959اليبيد  بيباة الساةدظ  ب ر 
يدددد(  تيقيدددا  ب دددزظ لي دددتط مدددتيتر  دا دددرظ البادددةرف 245بدددط يبيددد  )ك البيّبدددر: لبيبدددد -

  .1942الاابةنية  ييدر  بةد الد ط  الآند 
يدددددد( دار 346بددددروج الددددلي  وباددددةدط الجددددوير: ل بسددددداود   ع ددددي بددددط اليسدددديط )ك  -

  .1965األندلس  بيروك 
يدددددد( دار  دددددةدر  بيدددددروك 626باجددددد  الب دددددداط: ليدددددةلوك مدددددآة  الدددددديط اليبدددددو  )ك  -
1955.  
يددد(  دار  ييددة  ال تدد  الاربيددة  384باجدد  المددارا : ل برزبددةني  بيبددد بددط عبددراط )ك -

 .1960البةبي الي بي  ب ر 
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الب  ددد  ةدددي تدددةري، الادددر  لبددد  اهسدددع : لجدددواد ع دددي  دار الا ددد  ل بعيددديط بيدددروك   -
  .1976وب تبة النآضة  بغداد 

د(  تيقيدددا أيبدددد بيبدددد يددد178الب ضددد يةك: ا تيدددةر الب ضددد  بدددط بيبدددد الضدددبي )ك  -
  .1968مة ر  وعبد السع  يةروط  القةيرظ 

يددد(  تيقيددا بيبددد سدديد 548الب دد  والنيدد : ل مآرسددتةني  بيبددد بددط عبددد ال ددري  )ك  -
  .1976 يعني  البةبي الي بي  ب ر 

بوالف اليا ةي التراث الاربي القدي   لابد الغني زيتوني  بج دة لالددارظل  الاددد األو    -
 يد.1414ة الامروط موا   لو القادظ  لو اليجة السن

(  تيقيددا أ.لي ددي بروةنسددة   دار 236نسدد  لددري : لب ددا  بددط عبدال دد  الزبيددر  )ك  -
  .1953الباةرف بب ر 

ييددة  التددراث الاربددي   - الوانيددة ةددي األد  الجددةي ي: لابددد الغنددي زيتددوني  وزارظ الاقةةددة  وا 
 . 1987دبما 

 
 
 
 
 
 
 


