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 :تــــــامللذم

ش الٗغب ٢بل الاؾالم ْهىع الٗضًض مً الصخهُاث        قهض جاٍع

 في مجمل ألاخضار بحن ال٣بائل 
ً
 واضخا

ً
سُت التي جغ٦ذ أزغا الخاٍع

الٗغبُت، ومً بحن هظه الغمىػ الٟظة طاث ألازغ ألا٦بر التي لم 

سُت، ئال وهى ػهحر بً  حؿلِ ألايىاء ٖليها مً ٢بل اإلاهاصع الخاٍع

ماء ووحهاء  ٢بُلت بني حظًمت بً عواخت ال ٗبس ي مً اإلالى٥ وٖػ

ٖبـ الٗضهاهُت التي ٧اهذ حؿ٨ً هجض، و٧ان له صوع ٦بحر في 

جىخُض بني ٖبـ وال٣بائل التي ٧اهذ جسً٘ الى خ٨مه ٧ل مً 

ُٟٚان وهىاػن التي ٧اهذ تهابه ختى ج٩اص حٗبضه و٧ان ٌٗكغهم في 

ب٨ثرة  أًام ؾى١ ٩ٖاّ، واًًا ٧ان ٦شحرا ما ًخٟازغ ٖلى الٗغب

 بأبىائه وأزىجه ولضًت نٟاث والال٣اب خمُضة.

٢ؿمذ هظه الضعاؾت ٖلى م٣ضمت جىاولذ ٨ٞغة ازخُاع       

اإلاىيٕى ،والى زالر مداوع ، جىاو٫ املخىع ألاو٫ )ؾحرجه 

الظاجُت(،بِىما جىاو٫ املخىعالشاوي)٢ًُت حؿمُخه باإلال٪( ،أما 

بً حظًمت املخىع الشالث ٞخىاو٫)الجاهب الٗؿ٨غي لؼهحر 

 الٗبس ي( زم الخاجمت التي بِىا ٞيها هخائج البدث:

 املخىس ألاول : 

 اسمه ووسبه:

ػهحر بً حظًمت بً عواخت بً عبُٗت بً ماػن بً الخاعر بً     

ث بً ُٟٚان بً  ؾٗض بً   (1)٢ُُٗت بً ٖبـ  بً بٌُٛ بً ٍع

وبهظا اليؿب ٞهى  (2)٢ِـ بً مًغ بً هؼاع بً  مٗض بً ٖضهان 

ًغح٘ الى ال٣بائل الٗضهاهُت، أما ًٖ ؾبب حؿمُخه بالٗبس ي ٞهي 

ماء بني ٖبـ (3)حٗىص الى ٢بُلخه التي أقتهغ بها وهى أخض ٖػ

 ٖلى حمُ٘ ُٟٚا
ً
 (4)نوؾُضهم في الجاهلُت وله الؿُاصة اًًا

و٢ض ط٦غث  (5)و٧ان مً ٞغؾان الٗغب اإلاٗضوصًً في الجاهلُت 

 العبس ي دساست في سيرجه الشخصيتامللك صهير بن حزيمت 

 *كحطان حياد مطشود  

 وصاسة التربيت/ مذيشيت جشبيت املثنى

 امللخص  معلىماث امللالت

: جاسيخ امللالت تهضٝ الضعاؾت للبدث ًٖ شخهُت اإلال٪ ػهحر بً حظًمت بً عواخت الٗبس ي، وأزغها في الٗهغ الجاهلي        

 
ً
ت، والظي أصي صوعا  في ٖلى قأن ٢بُلخه واؾخمغاع صًمىمتها ول٨ً لم ٣ًخهغ ؾلُاهه ٖلى وأًامها اإلاٗغٞو

ً
مهما

٤ املخاوع  ٢بُلخه وخضها بل قمل ُٟٚان وهىاػن ٧لها صاهذ له واحخمٗذ ٖلُه، ول٣ض جىاولذ الضعاؾت ٞو

 الخالُت:

 املخىع ألاو٫/ جغحمخه.

 ٢ًِخه حؿمُخه باإلال٪. /املخىع الشاوي

 الجاهب الٗؿ٨غي لؼهحر بً حظًمت . /املخىع الشالث

ش الاؾخالم:   30/12/2021 جاٍع

ش الخٗضًل :   18/1/2022 جاٍع

ــــغ: ـــى٫ اليــكــ   9/2/2022 ٢بــ

  19/7/2022 مخىٞغ ٖلى الىذ:
   

  الكلماث املفخاحيت :

اإلال٪ ػهحر بً حظًمت بً عواخت 

 الٗبس ي.
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اإلاهاصع باهه أخض الؿاصاث الٗغب  اإلاٗضوصًً في الجاهلُت بدُث 

في أًام  (6)٧اهذ هىػان تهابه ختى ج٩اص حٗبضه و٧ان ػهحر ٌٗكغهم 

أجيها الىاؽ مً ٧ل وحه ، ٞخأجُه هىاػن  (7)٩ٖاّ  اطا أجاها ػهحر ٍو

 (8)٧اهذ له في أٖىا٢هم ُٞأجىهه بالؿمً وألا٢ِ  باإلجاوة التي

،وهىا ًٓهغ ان هىػان لِـ ٢بُلت ٖاصًت بل هي ٢بُلت   (9)والٛىم 

جخٟٕغ الى بُىن التي حٗض مً ال٣بائل ال٨بحرة في و٢تها و٧اهذ تهابه 

ٞهظا ان ص٫ ٖلى ش يء أهما ًض٫ ٖلى ٢ىة  ٢بُلت بني ٖبـ  بؿُضها 

ما ٖٝغ ًٖ الٗغب مً جٟازغهم ػهحر بً حظًمت الٗبس ي بضلُل 

بال٨ثرة ٣ٞض ط٦غ اإلاغػباوي ٖىضما جدضر ًٖ ٢ِـ بً ػهحر بً 

...(:
ً
م  حظًمت الظي هظ٦غه الخ٣ا ٢ائال و٧ان أبىه ػهحر أبا ٖكغة ٖو

ٖكغة وأزا ٖكغة وزا٫ ٖكغة وعأؽ ُٟٚان ٧لها في الجاهلُت 

أو بمٗنى آزغ ٧ان ًٟخسغ بال٨ثرة  (10)ولم ًجم٘ ٖلى أخض ٢بله( 

مً عحا٫ ٢بُلخه ٞهظا مً حاهب ومً حاهب أزغ لضًىا هو ًشبذ 

ض عيا ػهحر وجساٝ مً سخُه ٖىضما طهب  ٠ُ٦ ٧اهذ هىػان جٍغ

:) ...ٞؿاع ػهحر 
ً
ض أن ًأزظ بشأع ولضه قأؾا ٢ائال الى ٢بُلت ٚني ًٍغ

 (12)وهم خلٟاء في بني ٖامغ بً نٗهٗت  (11)ئلى صًاع ٚني

ٞاحخمٗىا ٖىضه ٞؿألهم ًٖ ابىه ٞدلٟىا أنهم لم ٌٗلمىا زبره 

٢ا٫ ل٨ني أٖلمه ٣ٞا٫ له أبى ٖامغ ٞما الظي ًغيُ٪ مىا ٢ا٫ 

واخضة مً زالر ئما جدُىن ولضي وإما حؿلمىن ئلي ٚىُا ختى 

أ٢خلهم بىلضي وإما الخغب بُيىا وبِى٨م ما ب٣ُىا وب٣ُخم  ٣ٞالىا : 

ا ئخُاء ولض٥ ٞال ٣ًضع ٖلُه ئال ما حٗلذ لىا في هظه مسغحا أم

هللا وأما حؿلُم ٚني ئلُ٪ ٞهم ًمخىٗىن مما ًمخى٘ مىه ألاخغاع 

وأما الخغب بُيىا ٞى هللا ئهىا لىدب عيا٥ وه٨غه سخُ٪ ول٨ً 

ئن قئذ الضًت وإن قئذ جُلب ٢اجل ابى٪ ٞيؿلمه ئلُ٪ أو تهب 

زال٫  ،وهىا ًدبحن مً(13)صمه ٞاهه ال ًًُ٘ في ال٣غابت والجىاع((

الىو ما ٧ان ًدمله ػهحر مً ال٣ىة والكضة اطا أعاص الخغب لظا 

جسكاه الٗغب وجغبِ ٢ضوم ػهحر باإلاىث، وهظا صلُل واضح ٖلى 

 م٩اهت ػهحر بحن الٗغب التي ٧ان ًخمخ٘ بها هى و٢بُلخه في خُنها.

 والدجه ووشأجه: 

حٗض ؾىت والصة ػهحر بً حظًمت و ٦ظل٪ وكأجه مً ألامىع      

مًت التي أٟٚلتها أ٢الم اإلاإعزحن قأهه في طل٪ قأن الٗضًض الٛا

سُت اإلاهمت التي لم جهلىا أزباعها بك٩ل  مً الصخهُاث الخاٍع

سُت الٟانلت مشال ألازظ بشأع  م٨ش٠ ئال في بٌٗ الاخضار الخاٍع

حر طل٪ ال ًىحض له ط٦غ  ٦ما لم  ،م٣خل ابىه قاؾا وط٦غ م٣خله ٚو

اجه للىنى٫ ئلى أ٢ل ًدؿنى الى٢ٝى ٖلى م٣ضاع ٖمغه  خحن ٞو

بي إلاىلضه، و٢ض ًدباصع الى الظهً ؾإا٫ اًً ولض ػهحر  ج٣ضًغ ج٣ٍغ

وهىا ًم٨ىىا ؤلاحابت ٖلى هظا الدؿاؤ٫ مً زال٫  ما ط٦غه الب٨غي 

:)) ع٦بت
ً
و٧ان ًجزلها  (14)مً ان ػهحر ٧ان ًجز٫ في مى٣ُخحن ٢ائال

اإلاى٣ُت أما  (15)ػهحر بً حظًمت الٗبس ي ....ماث بٗض زالشت((

:(16)الشاهُت ٞهي  ٦غإ
ً
 ٖىضما ٢خل ابىه قأؾا ٩ٞان ًغزُه ٢ائال

 .(17)َا٫ لُلى ببًُ طاث ٦غإ * ئط وعى ٞاعؽ الجغاصة هإ    

وهىا ًخطح ان ػهحر هؼ٫ بهظًً اإلاى٣ُخحن  ل٨ً اإلاغجح هى    

اإلا٩ان ألاو٫ الغ٦بت ألهه ماث بٗض أنابخه بالغأؽ بهظه اإلاى٣ُت 

ٞمً الُبُعي أن ًضًٞ بهظه اإلاى٣ُت، أما ًٖ بٗض زالر أًام 

اإلاى٣ُت الشاهُت حؿدبٗض أن ج٩ىن اإلاى٣ُت التي ؾ٨نها بضلُل اهه 

ض أن ًأزظ بشأعه مً ال٣اجل وهى مخدهً  ًغسي ابىه قأؾا عبما ًٍغ

أن  واًًا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بهظه اإلاى٣ُت ٞلظل٪ أَا٫ الجزو٫ بها، 

هظا الجاهب ل٨ً أي٠  اإلاهاصع ٢ض أٟٚلذ ؤلاقاعة ئلُه جماما في

الى طل٪ ان ٦خب الُب٣اث والؿحر والتراحم  لم جترحم له أو لم 

حكغ الى خُاجه ألاولى و٠ُ٦ ونل الى ؾضة الخ٨م وجغأؽ ٢بُلخه 

 ٞلم جغص أي أقاعه بهظا الجاهب.  

 أسشجه:

حر ًٖ أبُه وأمه وأزىجه ئال ما       لم جخدضر اإلاهاصع بالص يء الٞى

ه ٖىض البالطعي خحن ٢ا٫:)) حظًمت بً هضع ٣ٞض وعص ط٦غ أبُ

بً  (18)عواخت بً عبُٗت بً ماػن بً الخاعر بً ٢ُُٗت بً ٖبـ

ث بً ُٟٚان بً ؾٗض بً ٢ِـ ُٖالن(( ،وأؾم (19)بٌُٛ بً ٍع

،ل٨ً (20)أم حظًمت هي خُت بيذ ٖامغ بً مال٪ بً مغة بً ٖٝى

 ئال أبى الٟغج 
ً
أٟٚلذ اإلاهاصع ًٖ  ط٦غ أؾم أم ػهحر جماما

ألانٟهاوي ٣ٞض ط٦غها ٢ائال: ))٢هُم بيذ هاقم بً خغملت  بً 
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أما ( 21)ألاقٗغ بً اًاؽ بً مٍغِ بً يغمت بً نغمت بً مغة((

 ٠ُ٦ ٧ان ًٟازغ 
ً
ًٖ أزىجه ٣ٞض ط٦غها م٣ىلخه اإلاكهىعة ؾاب٣ا

ٖلى الٗغب بــــأن لضًه أزىه ٖكغة ل٨ً اإلاإعزحن ط٦غو أعبٗت ٣ِٞ 

ٞهظا ٧ل ما ط٦غجه اإلاهاصع  (22)ـ وهم وأؾُض وػهبإ وخظًم  و٢ِ

ًٖ أزىجه ل٨ً هغجح أن لضًه أزىة ٖكغة وبضلُل اٖخمضها ٖلى 

 ٢ىله ٖىضما ًٟازغ الٗغب ب٨ثرة أزىجه .

 أبىاؤه:

ل٣ض أوٗم هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى بني أصم بىٗمت الخل٠ الظًً    

ًدملىن أؾماء أباءهم ٞهظه ؾىت الخُاة الضهُا ،و٢ا٫ هللا 

اِة ؾبداهه وح َُ َخ
ْ
 ال

ُ
َبُىىَن ِػٍَىت

ْ
ا٫ُ َوال

َ ْ
م ))اإلا ٗالى ٖنها في ٦خابت ال٨ٍغ

)) 
ً

َمال
َ
ْحٌر أ

َ
َىاًبا َوز

َ
َ٪ ز ْىَض َعّبِ ِٖ ْحٌر 

َ
اِلَخاُث ز اُث الهَّ َُ َبا٢ِ

ْ
ا َوال َُ

ْ
ه  (23)الضُّ

ػهحر بً حظًمت الٗبس ي ػوحت  و٢ض أوٗم هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى

ض بً التي أحمٗذ اإلاهاصع ٖلى أؾمها وهي  جمايغ بيذ الكٍغ

اح بً ٖهُت بً زٟاٝ الؿلمُت ٧اهذ مً الكاٖغاث ( 24)ٍع

 الٗهغ الجاهلي ولها عزاء ٢ُل لىلضها مال٪ ٢ائلت:

ــــــظاها
َ
ُها ٢

َ
أّن الٗحِن زال

َ
ٍ٘ أٞنى ٦ــــــــغاها                  ٧  ِلخؼٍن وا٢

                     ِئطا ما
ً
ً الىاؽ َـّغا لى ولٍض َوٍػ م جـَغ َمً نالها َٖ

َ
 الىاُع ل

ـٌ ٞخاها ٣ضث بِه ٖبـــــــــ
َ
ض ٞ

َ
٣
َ
ـٍ ٖلُِه                   ٞ بـــ َٖ  لِئن َخؼهذ بىى 

جاِوبها َنضاهـــــا ًُ  
ٌ
ت ٖؼ ذ قما٫ٌ                  ُمٖؼ

ّ
٠ُِ ِئن هبــ ًّ َمً ِلل

َ
ٞ 

لى الٛبراِء  َٖ ـــــــــــغ٦خم                
َ
ض٦م َوخام٨ُم ج ُّ ؾ

َ
 عخــــاهاأ

ً
 ُمنهضما

 ٌٍ غي الكّم الجخاجَح ِمً بُٛ
َ
ها في ُمهُالهـــــا           ج ُٗ بّضَص َحم

َ
 ج

ىاهــــــا
َ
نهبها ِئطا ِاقَخَجغث ٢ ٍَ ًٍ                َو تر٦ها ِئطا ِايـــُغبذ ِبُٗ َُ

َ
ٞ 

ىاصي
َ
ًَ الٛ  ال ُؾ٣َُذ ِمـــــ

ُ
 هضاهـــــــــــا                َخظًٟت

ٌ
 َوال عّوجَ٪ هاَلت

اهـــــــا ـٍ ٞو ب َٖ ذ بىى 
َ
ٍم               ِئطا ُوِػه َٞجٗخني ِبٟخـــــــــــــًى ٦ٍغ

َ
ما أ

َ
٦ 

 ب٩اهـــــــــــــا
ً
ُني صائٌم أبضا َٖ  هــــــــــــــُى٫ٌ               َو

ً
َضمعي بٗضُه أبضا

َ
ٞ(25). 

ت بم٣خل ولضها مً وهىا هالخٔ أن ج مايغ ػوحت ػهحر مٟجٖى

٢اجله ل٨ً بٗض البدث الض٤ُ٢ لم هجض لها ٚحر هظا الىو الىخُض 

مً قٗغها ل٨ً هي مٗضوصة مً الكاٖغاث  في الٗهغ الجاهلي، 

ل٨ً اإلاهاصع ازخلٟذ  في  (26)ٖكغة مً ألاوالص واهجبذ مً ػهحر 

 ط٦غهم ٞهىا٥ مً ًظ٦غ ؾذ أؾماء مسخلٟت منهم مً ًظ٦غ

حؿٗت أؾماء ومنهم مً ًظ٦غ ٖكغة ٣ٞض ط٦غ البٛضاصي في باب 

((:
ً
ض الؿلمُت لها   اإلاىجباث مً اليؿاء  ٢ائال وجمايغ بيذ الكٍغ

٢ِـ ومال٪ والخاعر  وع٢اء وهب و قأؽ  بىى ػهحر بً حظًمت 

أما البالطعي  ٣ٞض  (27)بً عواخت بً عبُٗت بً ماػن الٗبس ي((

:)) ... ٞىلضث له 
ً
٢ِـ بً ػهحر و٦شحر بً ػهحر ومال٪ ط٦غهم ٢ائال

بً ػهحر وقأؽ بً ػهحر والخاعر بً ػهحر وزضاف بً ػهحر ووع٢ت 

ٝى بً ػهحر(( أما ابً خؼم ٣ٞض  (28)بً ػهحر ونهكل بً ػهحر ٖو

((:
ً
براء  ط٦غهم ٖكغة ٢ائال ٢ِـ ، ناخب خغب صاخـ ٚو

بً ػهحر ،  وقأؽ (29)والخاعر بً ػهحر ، ٢خلخه ٧لب  ًىم ٖغاٖغ

اح بً ألاقل بً ٚنى  ومال٪ بً ػهحر ، ٢خلخه ٞؼاعة ( 30)٢خله ٍع
ٝى بً ػهحر ٢خلخه أًًا ٞؼاعة ووع٢اء بً ػهحر والخهحن ، (31) ٖو

غ و٦شحر (( اح بً ألاقل أًًا وزضاف وحٍغ ، أما ابً (32)٢خله ٍع

(( :
ً
٢ِـ بً ػهحر ناخب ... الٗضًم ٣ٞض ط٦غ ٖضص أوالصه ٢ائال

حر ابً ػهحر ٢خُل ٧لب وزضاف بً ػهحر لم خغب صاخـ و٦ش

٣ٌٗب وقأؽ بً ػهحر ٢خُل ٚني ولم ٣ٌٗب ووع٢اء بً ػهحر لم 

٣ٌٗب وأؾُض بً ػهحر وهم أهل وبغ ال مضع والخ٨م بً ػهحر له 

غ بً ػهحر له  ٍى ٣ٖب بالباصًت وخظًم بً ػهحر ٣ٖبه في الباصًت ٖو

ث أؾماءهم ،وهىا هالخٔ في ٧ل الغواًاث ط٦غ (33)٣ٖب بالباصًت((

ل٨ً بازخالٝ ل٨ً هغجح عواًت ابً خؼم مً زال٫ ط٦غ أؾم ابىه 

اح بً ألاقل وهظا ما ط٦غجه  الخهحن بً ػهحر الظي ٢خله ٍع

،أما ًٖ ابىه ٢ِـ ٞهى جىلى بٗض م٣خل ابُه عئاؾت بني (34)اإلاهاصع

،ٌٗض مً الكٗغاء (35)ٖبـ هى ناخب خغب صاخـ والٛبراء

غؾانها أما ًٖ بىاجه ٞال جظ٦غ اإلاهاصع ٚحر ،(36)الٗهغ الجاهلي ٞو

بيذ واخضة ٣ِٞ وهىا٥ مً ٢ا٫ زُبذ مً مل٪ الخحرة 

،وهىا٥ مً ٣ًى٫ و٧ان بِىه وبحن ػهحر بً (37)الىٗمان بً اإلاىظع

، وهىا هالخٔ اإلال٪ الىٗمان بً اإلاىظع ج٣غب مً (38)حظًمت نهغ

ه وؾإصصه وان لضًه بيذ واخضة ل٨ً  ػهحر بً حظًمت لكٞغ

ض أٟٚلذ ط٦غ أؾمها وهىا ًهبذ ٖضص أوالص ػهحر بحن اإلاهاصع ٢

جاث  الظ٧ىع وؤلاهار أخضي ٖكغ، و٢ض ٌؿئل ؾائل هل لؼهحر ٍػ

، وهىا ًم٨ىا ؤلاحابت ًٖ هظا 
ً
جت  التي أقحر لها ؾاب٣ا ٚحر هظه الٍؼ
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ض الؿلمُت لى  الدؿاؤ٫ أن ػهحر لم ًتزوج ٚحر جمايغ بيذ الكٍغ

جت أزغي لظ٦غتها اإلاهاص ع بضلُل ان الغواًاث ٧اهذ لضًه ٍػ

سُت أقاعث أن ألازحرة هي أم أوالصه ٧لهم   .(39)الخاٍع

 صفاجه واللابه:

ل٣ض أحم٘ اإلاإعزىن وأصخاب التراحم ٖلى أن ػهحر بً حظًمت      

عحل شجإ مً ٞغؾان بني ٖبـ ٧ان مهاب في ٢ىمت  له الؿُاصة 

غي الى شجاٖخه في ؾى١  (40)ٖلى ُٟٚان وهىاػن  ٣ٞض أقاع الىٍى

((:
ً
و٧ان ػهحر م٣ضاما ٞخٟغص مً ٢ىمه ببيُه وبنى ...٩ٖاّ ٢ائال

))... ٜ ه أؾُض وػهبإ ًَغ ،واًًا مً نٟاجه التي ٧ان (41)أزٍى

ٌٗٝغ بها ػهحر بً حظًمت اهه ٧ان طو ٞغاؾت ٖالُت وبالضلُل 

ض ألازحر ٍغ أن ًىش ي  ٖىضما أقاع الى أوالصه ٖىض مجيئ زالهم ٍو

ٖليهم ٣ٞض أقاع الى طل٪ أبى الٟغج ألانٟهاوي ٢ائال:)) ...٣ٞا٫ 

ػهحر لبيُه : ئن هظا الخماع لُلُٗت ٖل٨ُم ٞأوز٣ىه . ٣ٞالذ أزخه 

ىه  ٣ٞالذ جمايغ 
ّ
لبىيها أًؼوع٦م زال٨م ٞخىز٣ىه وجدغمىه ٞسل

بني ا٦بئىاه٪ و٢غوب٪ ٞال ًأزظن ُٞ٪ ما  ألزيها الخاعر ئهه لحًر

٢ا٫ زم خلبىا  (44)قىىءة  (43)ُٚظاعة (42)اهه عحل بُظاعة٢ا٫ ػهحر ٞ

 ًسبر ٖنهم وال ًىظع بهم 
َّ

با وأزظوا مىه ًمُىا أال له َو

،ومً شجاٖت ػهحر خى٫ ما صاع بِىه وبحن أزُت أؾُض (45)أخضا((

بً حظًمت مً خضًث عاُٖت له لخسلو مً ال٣خا٫ وخى٫ مجيء 

غج ألانٟهاوي بني ٖامغ ل٣خالت ٣ٞض أقاع الى ط٥ أبى الٟ

:))وأزبرث عاُٖت أؾُض بً حظًمت أؾُضا بمشل طل٪  ٞأحى 
ً
٢ائال

أؾُض أزاه ػهحرا ٞأزبره بما أزبرجه به الغاُٖت و٢ا٫ ئهما عأث زُل 

هٟىع ٞظهبذ مشال و٧ان  (46)بني ٖامغ وعماخها  ٣ٞا٫ ػهحر ٧ل أػب

... وآلي ػهحر ال ًبرح م٩اهه ختى (47)أؾُض ٦شحر الكٗغ زىاؾُا

، ٢ض هالخٔ  في هظه الغواًت ان ػهحر ٧ان عحل شجإ (48)(ًهبذ(

ال يهاب اإلاىث وهى واز٤ مً هٟؿه في ال٣خا٫ ٖىضما ٖحر أزُت 

أؾُض ٞهظا أن ص٫ ٖلى ش يء أهما ًض٫ شجاٖخه وزباجه في اإلاٗاع٥، 

 
ً
، هالخٔ في هظه الهٟت وخضها ججضها جدمل (49)و٧ان قُسا هبُال

ي لىن٠ ؤلاوؿان ألانُل، نٟت مكبهت، جأحمٗاوي ٦شحرة وهي 

الىجُب ناخب الكٝغ والًٟل وجأحي اًًا هظا الهٟت ٖاصة 

مالػمت لألمغاء، ُٞىن٠ ألامحر بأهه أمحر هبُل، والىبل نٟت 

 بحن أ٢غاهه وازخل٠ 
ً
مدمىصة ٖلُت اإلا٣ام مً امخل٨ها إلا٘ ٦شحرا

ٖنهم بأزال٢ه وؾمىه، واًًا هالخٔ ال٨شحر ٖلى هظه الهٟت هي 

حرها مً الهٟاث التي جىُب٤ الُٟىت والظ ٧اء وعحاخت ال٣ٗل ٚو

ئط ٧ان اخمغ ٖلى هظه ال٩لمت،ومً نٟاجه ألازغي الجؿماهُت 

ً ،و٢ض صاع خضًث بحن ػهحر وبحن (51()50)أٖؿغ أٌؿغ ب٨غ ٨ًٍغ

زالض بً حٟٗغ في ؾى١ ٩ٖاّ ومً زال٫ الخضًث بحن ػهحر 

 بٌٗ نٟاجه الجؿماهُت أقاع الى طل٪ أبى الٟغج ألانٟهاوي

((:
ً
أن طل٪ ال٨الم بُنهما ٧ان ب٩ٗاّ ٖىض ٢َغل ٞلما خ٣غه ... ٢ائال

هم أم٨ً 
َّ
ػهحر وؾبه ٢ا٫ زالض ٖس ى ئن ٧ان ًتهضصه زم ٢ا٫ الل

ًضي هظه الك٣غاء ال٣هحرة مً ٖى٤ ػهحر بً حظًمت زم أٖني 

لت مً ٖى٤  ٖلُه ٣ٞا٫ ػهحر اللهم أم٨ً ًضي هظه البًُاء الٍُى

زال٫ الىو ًدبحن أن ػهحر مً  ىا مً،وه(52)زالض زم زل بُيىا((

ل الك٩ل وضخم وهى ناخب البكغة البًُاء،  ٦المه أهه ٍَى

واًًا ٦ثرث ألال٣اب جأحي مً الهٟاث التي أهٟغص بها ػهحر ًٖ 

ٚحره اطا ًغوي الؼبُضي ًٖ مٟازغة بحن ألازحر وزالض بً حٟٗغ 

 وزالض بً حٟٗغ ٖىض 
َ
:)) احخم٘ ػهحر بً حظًمت

ً
بً ٦الب ٢ائال

ٌٗ ملى٥ بني ههغ بالخحرة ، ٞجغي بُنهما ٞسغ ، ٣ٞا٫ ػهحر ب

 مً بني حٟٗغ بً ٦الب وأها قاب ، ٞؿماوي 
ً
حضٖذ وهللا عحال

 مً بني ٦الب، ٞهضٕ ، ٞؿمي 
ً
 ، ويغبذ بؿُٟي عحال

ً
أبي مجضٖا

))
ً
اًٖ في الؿً (53)ؾُٟي مهضٖا ،وهىا ًدبحن اهه قُش ٦بحر َو

٠ ًخٟازغ بصجاٖخه في مً زال٫ ٧لمخه )وأها قاب(، وهالخٔ ٦ُ

حضٕ أي ال٣ُ٘ أحؼاء مً الُٝغ اإلا٣ابل له في الخغب وبضلُل 

ٖىضما ٢ام زالض بً حٟٗغ بً ٦الب وهى ًمً ٖلى هىاػن بم٣خلت 

  :
ً
 لؼهحر بكٗغه ٢ائال

 بل ٠ُ٦ ج٨ٟغوي هىاػن بٗض ما             أٖخ٣ـــــــهم ٞخىالضوا أخغاعا

 حضٕ ألاهٝى وأ٦ثر ألاوجاعا           و٢خلذ عّبهم ػهحرا بٗض مــــــــا  

كاعا  وحٗلذ خؼن بالصهم وحبـــالهم            أعيا ًٞاء ؾــهلت ٖو

 .(55)٣ٖل اإلالى٥ هــــجائىا أب٩اعا       (54)وحٗلذ مهغ بىاتهم وصمــــائهم
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ت التي ط٦غها زالض بً     وهىا ًدبحن مً زال٫ ألابُاث الكٍٗغ

جاخذ هىاػن واٖخ٣هم مً بٗض طلهم حٟٗغ أن بم٣خله لؼهحر ٢ض اع 

غؾان بني  بٗضما حٗلىه عبهم وهالخٔ أن ػهحر ٧ان مً شجٗان ٞو

ت  ٖبـ بدُث ًًغب به اإلاشل في الجزا٫ مً زال٫ ألابُاث الكٍٗغ

بجضٕ ألاهٝى في الجزا٫ ومٗغٝو بًغباجه الخاؾمت وأ٦ثر ألاوجاع 

٫ ٖلى اي مٗغٝو ًٖ ألاوجاع مىحىصة في الُض أو الؿا١ وهظا أن ص

 ش يء أهما ًض٫ ٖلى اهه مٗغٝو بصجاٖخه.

و٧ان ػهحر مٗغٝو بٗمل الخحر وا٦دؿابه مً أحل الِٗل      

اجه وهظا ما  ب٣ى الظ٦غ الجمُل ٖىض ٞو بؿالم والجىذ الى الؿلم ٍو

:  ٖل٨ُم بانُىإ اإلاٗغٝو 
ً
أ٦ضه مً زال٫ ونِخه ألوالصه ٢ائال

مىصاث الغحا٫  وا٦دؿابه وجلظطوا بُُب وؿُمه وعيابه  واعيىا

٣به في  مً أزماهه ٞغبت عحل ٢ض نٟغ مً ماله ٞٗاف هى ٖو

، اي بمٗنى أزغ الؼمىا ٖمل الخحر م٘ ؾائغ (56)الظ٦غ الجمُل

املخلى٢اث أ٧ان مً بني أصم أو الخُىاهاث وهىا اإلاٗغٝو ٌٗىص ئلى 

م٩اعم ألازال١ م٘ الخل٤ واإلاىاؾاة لهم ب٩ل ش يء والخٗهض في 

ج ٦غب اإلا٨غوب، وهالخٔ مهماث ألاخىا٫ مشل  ئٚازت ملهٝى وجٍٟغ

في الكُغ ألازحر مً الىنُت ان ػهحر ٌٗلم أوالصه أن اإلاا٫ ال ًىٟ٘ 

ب٣ضع ما ًىٟٗه ٖمله ٖلى مضي الؿىحن مً الظ٦غ الجمُل أي 

 جسلُض أؾمائهم بالٗمل الهالح الظي ًىٟ٘ به أوالصه.

 مً قٗغاء      
ً
ومً نٟاجه الظي جمحز بها ػهحر اًًا اهه ٧ان قاٖغا

الٗهغ الجاهلي ل٨ً م٘ ألاؾ٠ لم حؿلِ ألايىاء ٖلى قٗغه أال 

بٌٗ الص يء الِؿحر مً أمهاث اإلاهاصع ل٨ً لم ٨ًً قٗغه ٚؼ٫ 

أو مضح بل ٧ان ٧له عزاء البىه قأؾا ٖىضما ٢خل ٖىض بني ٚني 

:
ً
 ٢ائال

ُل ٌؿلــــــــــبب٨ُذ لكأؽ خحن زّبــ
َّ
ه           بماء ٚنّي آزغ الل

ّ
 ـــغث أه

ُل ٌٛلــــــب
َّ
 ل٣ض ٧ان مأجاه الّغصاه لـــــــــدخٟه           وما ٧ان لى ال ّٚغة الل

٦ظا٥ لٗمغي الخحن للمغء       ٞخُل ٚنّي لِـ ق٨ــــــــل ٦ك٩له

ـــب  ًجلـ

ــــٗبرة ــ  وخ٤ّ لكأؽ ٖبرة خحن حؿ٨ـــــــب          ؾأب٩ي ٖلُه ئن ب٨ُذ بـ

ـــــىلت           ٖلى مشل يىء البضع أو هى  وخؼن ٖلُه ما خُِذ ٖو

 أعجب

ئطا ؾُم يُما ٧ان للًُم مــى٨غا           و٧ان لضي الهُجاء ًسص ى 

غهــب  ٍو

وإن نّىث الضاعي ئلى الخحر مّغة           أحاب إلاا ًضٖى له خحن 

 ٨ًـــــــغب

ــــــــــــــــه            ٣ٞلبي ٖلُه لى بضا ال٣لب مــــــــلهب ّٟٞغج ٖىه  ُّ زم ٧ان ول
(57). 

وهىا هالخٔ أن ػهحر ٢ض اؾتهل ٢هُضجه بالب٩اء ٖلى ابىه  مً     

ىت التي ٧ان   إلاغاٖاة الخالت الخٍؼ
ً
ٚحر م٣ضماث واهما صزل مباقغجا

 
ً
ب٩ي  ٌِٗكها ألاب اإلاٟجٕى ب٣ٟض ابىه قأؾا واهه م٣خى٫ ٚضعا ٍو

ٖلُه وال يهضأ ئال بأزظ زاع مً ٢اجله وهى ٌكبه ولضه بًىء البضع 

أو أحمل مً طل٪ البضع ل٨ىه ختى لى حىدىا الى الؿلم ٞأن ٢لبه 

ملتهب ل٣اجل قأؾا ومملىء مً الخؿغة وألالم والاهخمام 

 باإلاهِبت.

واًًا له مً الكٗغ ٖىضما ٖلم بم٣خل ابىه قأؾا ٞكض      

غح ٖليهم  الغخا٫ هى أبىائه ض ان ًأزظ زاع إلا٣خله َو الى ٚني ًٍغ

ت ال ج٣ضع ٚني ٖلى جىُٟظها ٩ٞان مً يمً  أقُاء حعجحًز

الخًىع زالض بً حٟٗغ بً ٦الب ٞغأي ألازحر حٗضي ػهحر ٖلى 

أزىاله  مً بني ٚني ٣ٞض أقاع الى طل٪ ابً ألازحر ٢ائال:)) ...٢ا٫ 

له ػهحر : ٞهل ل٪  وهللا ما عأًىا ٧الُىم حٗضي عحل ٖلى ٢ىمه  ٣ٞا٫

أن ج٩ىن َلبخني ٖىض٥ وأجغ٥ ٚىُا  ٢ا٫ : وٗم ٢ا٫ : ٞاههٝغ 

 ػهحر وهى ٣ًى٫ :

ـــــغص ٚني أٖبضا ومىالُا ـــ ـــــــ ــ ىتي         بــ ــــــــٍغ ـــ ــ  ٞلىال ٦الب ٢ض أزظث ٢ـ

ت          يهؼون في ألاعى ال٣هاع  ول٨ً خمتهم ٖهبت ٖامـــــــــــــــٍغ

 الٗىالُا

ـــساٝ     مؿاٖحر في الهُجا مهالُذ في الىغى  ـــ ؼ ال ًــ أزىهم ٍٖؼ

اصًا  ألٖا

٣ًُمىن في صاع الخٟاّ ج٨ــــــــــــــغما        ئطا اٞني ال٣ىم أيــــــدذ 

 .(58)زىالُا((
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وهىا ًدبحن لىا مً زال٫ الىو أٖاله ان ػهحر ٧ان ًغص أن ًأزظ    

م ًجض ال٣اجل  ل٨ً أٖتريه زاع مً ٢اجل ابىه مً ٢بُلت ٧املت ول

 زالض بً حٟٗغ بً ٦الب وجدمل وػع ال٣اجل ب٩لمخه)وٗم(.

 دياهخه:

سُت الى الضًاهت التي ٧ان ٌٗخى٣ها ػهحر بً      لم حكغ اإلاهاصع الخاٍع

غة الٗغبُت في  حظًمت الٗبس ي وان الضًاهاث الؿائضة في قبت الجٍؼ

هي الىزيُت الٗهغ الجاهلي هي صًاهاث ٦شحرة ل٨ً أبغػها ٧اهذ 

 في خُاة 
ً
 مهما

ً
واليهىصًت والىهغاهُت، ل٨ً حٗض الضًاهت ٖىهغا

شخهُت مً زال٫ صعاؾتها، وهىا البض مً الغحٕى الى مٗخ٣ض 

 ًٖ مٗخ٣ضاث 
ً
الضًني  ل٣بُلت بني ٖبـ  الظي ال ًبخٗض ٦شحرا

باصة ألانىام  ال٣بائل الٗغبُت الظي ٣ًىم ٖلى أؾاؽ الكغ٥ ٖو

اصة ما جىٟغص ٧ل ٢بُ  ٖو
ً
 عئِؿا

ً
لت بٗباصة نىم مٗحن جخسظه الها

٩ٞان ًدخل اإلا٩اهت ألاولى بحن مٗبىصاتها ُٞٗبضوهه الاله اإلاضاٞ٘ 

ؼواتهم ٩ٞاهذ ٖبـ جضًً  والىانغ لهم في خغوبهم ٚو

وهي الهت ُٟٚان بأؾغها خُث اعاصث ان حؿخ٣ل (59)للٗؼي 

 
ً
بٗباصتها وججٗلها بمهاٝ ٦ٗبت ٢َغل ٞبيذ للٗؼي بِخا

 
ً
ط٦غ حىاص ٖلي  ٢ائال: ٞهاعث بني ٖبـ جحج الُه  (60)مدغما

٩ٞان طل٪ اإلا٩ان امىا ال ًجىػ الخٗضي ٖلُه وال الخٗضي ُٞه ٖلى 

أخض وال ال٣ُام باي ٖمل ًسل بدغمت مًاهاة لل٨ٗبت وب٣ى طل٪ 

خا٫ ُٟٚان الى أن ْهغ ؤلاؾالم و٧ان ٖام الٟخذ خُث أمغ 

،ومً (61)بهضم الٗؼي ويغب خغمها و٢خل ؾاصنها ()الغؾى٫ 

زال٫ ما ج٣ضم ًم٨ىىا ال٣ى٫ أن صًاهت ػهحر بً حظًمت هي الضًاهت 

الىزيُت التي حٗبض الٗؼي والتي حٗض الضًاهت الغؾمُت ل٣بُلت بني 

 ٖبـ .

 املخىس الثاوي: 

 كضيت حسميخه بامللك:

وهىا البض لىا مً ٞهل في هظه ال٣ًُت التي أزظث مأزظ الجض    

 ٖلى الٗغب في الجاهلُت، في حٗل ػهحر بً حظًمت الٗبس 
ً
ي مل٩ا

سُت الى ٢ؿمحن ٞال٣ؿم ألاو٫ ٢ا٫  ٣ٞض اه٣ؿمذ اإلاهاصع الخاٍع

ٖلى اهه ؾُضا ٖلى بني ٖبـ وأقاع الى طل٪ ابً ال٩لبي ٖىضما 

 في ٖلى قأن ٢بُلت 
ً
 واضخا

ً
ط٦غ مكاهحر بني ٖبـ الظًً أصو صوعا

 بني ٖبـ واؾخمغاع صًمىمت ال٣بُلت هى ؾُضها ػهحر بً حظًمت

الظي لم ٣ًخهغ ؾلُاهت ٖلى ٢بُلخه وخضها بل قمل ُٟٚان 

،وط٦غ ابً خبِب البٛضاصي (62)٧لها ٣ٞض صاهذ له واحخمٗذ ٖلُه

: ان (63)ان ػهحر ٧ان ؾُض ُٟٚان 
ً
واقاع الى طل٪ ابً خؼم ٢ائال

أما ال٣ؿم الشاوي  الظي ( 64)ػهحر ؾُض بني ٖبـ وحمُ٘ ُٟٚان

ت التي ط٦غ بأهه مل٪ ٖلى ُٟٚان  ل٨ً مً ز ال٫ ألابُاث الكٍٗغ

 :
ً
 ط٦غها زالض حٟٗغ ًمً ٖلى هىاػن ب٣خله ػهحر بً حظًمت ٢ائال

 بل ٠ُ٦ ج٨ٟغوي هىاػن بٗض ما        أٖخ٣هم ٞخىالضوا أخـــــــغاعا

 و٢خلذ عّبهم ػهحرا بــــــــٗض ما         حضٕ ألاهٝى وأ٦ثر ألاوجاعا

كــاعاوحٗلذ خؼن بالصهم وحبــالهم          أعيا   ًٞاء ؾهلت ٖو

 .(65)وحٗلذ مهغ بىاتهم وصمــــــاءهم        ٣ٖل اإلالى٥ هجائىا أبــــ٩اعا

وهىا هالخٔ مً زال٫ أزغ بِذ مً الكٗغ أهه مل٪ ٖلى بني    

ٖبـ وباإلياٞت الى هىػان ٢ض حٗلخه عب لهم وهظا أن ص٫ ٖلى 

٣ٞض  ش يء أهما ًض٫ ٖلى أهه مل٪ ٖليهم ولضًىا صلُل أزغ بأهه مل٪

أقاع الى طل٪ أبي الٟضاء في باب ط٦غ ٖضص مً ملى٥ الٗغب 

:
ً
ومً ملى٥ الٗغب ػهحر بً حظًمت بً عواخت بً عبُٗت بً  ))٢ائال

ماػن بً الخاعر ابً ٢ُُٗت بً ٖبـ وهى والض اإلال٪ ٢ِـ بً 

، وهىا  ًم٨ىىا أن هغجح ال٣ؿم الشاوي الظي (66)ػهحر الٗبس ي...((

ًاث التي أقاعث الى طل٪ وهى مً ملى٥ ط٦غ اهه مل٪ بضلُل الغوا

 مً ؾاصاتها.
ً
 الٗغب في الجاهلُت وؾُضا

 املخىس الثالث : 

 الجاهب العسكشي لضهير بن حزيمت:

سُت للجاهب الٗؿ٨غ لؼهحر بً حظًمت      لم حكغ اإلاهاصع الخاٍع

في أًام قبابه التي زايها بل أقاعث الى أًام ٦بره أي أنبذ 

 في الٗمغ ل٨ىه لم ًخى٠٢ ًٖ ال٣خا٫  بدُث ٧اهذ له 
ً
 ٦بحرا

ً
قُسا

نى ،٣ٞض أقاعث اإلاهاصع الى  نىالث وحىالث ٖلى ٢بائل هىاػن ٚو

ي الجاهلُت وهظه الاًام مكهىعة ًىمحن ٣ِٞ مً أًام الٗغب ف

،ول٨ً هظًً الُىمحن ٣ٞض أنهذ خُاجه وان ؾبب خضور هظه 
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ألاًام ٖاصة ج٩ىن لٗضة أؾباب أما أن ج٩ىن احخماُٖت أو ؾُاؾُت 

أو ا٢خهاصًت ومً أهم  جل٪ ألاًام اإلاسجلت لؼهحر ٖلى ال٣بائل 

 ألازغي هي.

 :(68)أو الشدهت(67)ـ يىم مىعج1

ش الٗغب       ل٣ض ٧ان لُىم مىعج طا قهغه واؾٗت و٦بحرة في جاٍع
ً
خ٣ا

في الجاهلُت ٚحر ان مما ػاص قهغة هى ًىم ل٣بُلت بني ٖبـ ٖلى 

هظا الُىم ٌؿمى بأؾمان ًىم مىعج أو ًىم الغصهت  و٧ان ٚنى،

وهىا البض مً  وؿبت الى اإلا٩ان الظي خضزذ به هظه الىا٢ٗت،

اث جسخهغ هظا الُىم والٌٗ ألازغ ؤلاقاعة الى ان بٌٗ الغواً

ٌؿهب ٞيها، وأهم هظه الغواًاث خؿب الدؿلؿل الؼمني ل٣ضم 

...((:
ُ
 مإعزها ٣ٞض ط٦غ الكاٞعي في باب الخ٨م ٢خل في الٗمض ٢ائال

٣ٞخل بًٗهم ٚنى قأؽ بً ػهحر ٞجم٘ ٖليهم أبىه ػهحر بً 

حظًمت ٣ٞالىا له أو بٌٗ مً هضب ٖنهم ؾل في ٢خل قأؽ ٣ٞا٫ 

ي زالر ال ٌٛىُني ٚحرها ، ٢الىا وما هي ٢ا٫ : جدُىن لي قأؾا : ئخض

أو جملئىن عصائي مً هجىم الؿماء أو جضٞٗىن ئلي ٚىُا بأؾغها 

 .(69)ٞأ٢خلها زم ال أعي أوى ازظث مىه ٖىيا((

   ((:
ً
و٧ان الىٗمان ... أما البالطعي ٣ٞض أقاع الى م٣خل قأؽ ٢ائال

ؿأله أن ًبٗث ئلُه  بً اإلاىظع أعؾل ئلى ػهحر ًسُب ابيخه َو

ببٌٗ بيُه ، ٞبٗث ئلُه قأؾا ، ٞلما ٢ضم ٖلُه ؾأف خباه 

غى ٖلُه أن ًىحه مٗه  وأ٦غمه وأخؿً حائؼجه وعصه ئلى أبُه ٖو

٣ٞا٫ :ال ش يء أمى٘ لي مً وؿبتي ئلى أبي ، ٞىعص  (70)٢ىما ًبظع٢ىهه

ماء مً مُاه ٚني بً أٖهغ ٣ًا٫ له الىخأة، ٞىحض ٖلُه عحال مً 

ا٫ له قأؽ : أفي الخىى ماء ؟ ٢ا٫ :ما ُٞه ما ٨ًُٟ٪ ٚني ٣ٞ

٣ٞا٫ قأؽ : وهللا ئن ٢غا٦م ما ٖلمذ لخؿً ، وإن ٦الم٨م 

ذ اإلاؿ٪  لٛلُٔ ٞى٨ـ الٛىىي خحن ؾم٘ ٢ىله ، وقم مىه ٍع

ٞغماه بؿهم ٣ٞخله ، وأزظ زُابه وحمُ٘ ما مٗه ، زم خٟغ له 

ىبرا وصٞىه ، وأزٟى ما ٧ان مٗه ، و٧ان ُٞه ُٖبت مملىءة م ؿ٩ا ٖو

دو ػهحر خحن أبُأ ٖىه قأؽ ًٖ زبره ،  حرها... ٞو وخلال ٚو

 أهه 
َّ

وأزبر بما اههٝغ به مً ٖىض الىٗمان ، ولم ًضع مً ٢خله ئال

و٢٘ ْىه ٖلى ٚني و٦الب ، زم ئهه بٗض أقهغ أمغ امغأة خاػمت مً 

٢ىمه و٧اهذ لؿىت قضًضة أن جأزظ لخما ؾمُىا ٞخ٣ّضصه ، وجسغج 

ني ٞخٗغى طل٪ ٖليهم وج٣ى٫ ئوي ػوحذ به ئلى بني ٖام غ ، ٚو

ابىتي وأها أبخػي لها َُبا وزُابا ٟٞٗلذ ، زم ئنها و٢ٗذ ٖلى امغأة 

للٛىىي ٣ٞالذ لها : ئن ٦خمذ ٖلي أُُٖخ٪ خاحخ٪ وأزبرتها 

بأمغ قأؽ وأُٖتها مؿ٩ا وزُابا ، وباٖتها طل٪ بما مٗها مً اللخم 

باألمغ ، ٞغ٦ب  والصخم ، وزغحذ الٗبؿُت ختى أزبرث ػهحرا

ػهحر ٣ٞضم ٖلى ٚني ٣ٞا٫ لهم  ئه٨م ٢خلخم قأؾا ابني ٣ٞالىا : 

ومً ٢خله ٞأزبرهم ، ٣ٞا٫ : اما أن جدُىا قأؾا أو جم٨ىىوي مً 

ٚني ٧لها ختى أ٢خلها به ، أو جىهبىا الخغب بُني وبِى٨م ، ٣ٞا٫ 

زالض بً حٟٗغ بً ٦الب ، و٧ان هاػال ًىمئظ في ٚني ، وهم أزىاله 

قأؽ ٣ٞض ٖلمذ أها ال ه٣ضع ٖلى ئخُائه ، وأما ٚني ٞانهم  ، أما

أخغاع ٦غام ال ًغيىن بها ، ول٨ً الشالشت مً ئ٢امت الخغب بُيىا 

وبِى٪ ، ٞلى ٦ىذ اإلاُالب بهظا لم حِٗ ، وإن الّؿلم أمً 

ومؿيىت ، ٞاعى ب٣اجل ابى٪ أو صًخه، و٧ان ٢اجله مؿخسُٟا في 

مل و٢ىمه مً بني ٖبـ عصهت ًأوي ئليها ، ٞلم ًغى ػهحر وخ

ٖليهم ،ٞا٢خخلىا ٢خاال قضًضا ٞأ٦ثر ػهحر ال٣خل في ٚني وبني ٖامغ 

، زم ئن زالض بً حٟٗغ وػهحر بً حظًمت الخ٣ُا ب٩ٗاّ ٞجغي 

بُنهما ٦الم ٣ٞا٫ زالض : ًا ػهحر وصصث أوي ٣ٖضث ًضي وعاء ٖى٣٪ 

ى٫ ألخضها ، ٞدغى ٢ىمه و٢ا٫ :
ّ
 ٞال هٟتر١ ختى ٩ًىن الُ

 .(71)قأؽ وأزبرث أهه * بماء ٚنّي آزغ اللُل ٌؿلب(( ب٨ُذ ٖلى

أما أبى الٟغج ألانٟهاوي ٖلى ٖاصجه ٨ًثر في َغح الغواًت أ٦ثر      

((:
ً
أن قأؽ بً  مً حاهب وط٦غ طل٪ في م٣خل قأف بً ػهحر ٢ائال

ػهحر بً حظًمت أ٢بل مً ٖىض مل٪... أعاه الىٗمان  و٧ان بِىه وبحن 

ػهحر ٖىضه  ٞأ٢بل قأؽ بً ػهحر مً ػهحر نهغ ... ٧اهذ ابىت 

ىاٞـ   (72)ٖىضه و٢ض خباه أًٞل  الخبىة مؿ٩ا و٦ؿا و٢ُٟا َو

اح بً ألاؾ٪  ٞأهار ها٢خه في ًىم قما٫ و٢غ ٖلى عصهت في حبل وٍع

ن ٖلى الغصهت 
َ

أخض بني عبإ بً ٖبُض بً ؾٗض بً ٖٝى بً حال

 لِـ ٚحر بِخه بالجبل  ٞأوكأ قأؽ ٌٛدؿل بحن الىا٢ت والبِذ 

اح ٞأهىي له بؿهم ٞبتر به نلبه  ٢ا٫ أبى ٖبُضة  ٞاؾخضبغه ٍع

٢ا٫ : وعص قأؽ  (73)وخضزني عحل ًسُل ئلي أهه أبى ًديى الٛىىي 
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ُب ،  و٢ض خباه اإلال٪ بدبىة ٞيها ٢ُُٟت خمغاء طاث هضب َو

اح بً ألاؾّ٪ ُٞه أهله في  لُه زباء مل٣ى لٍغ ٞىعص مىعجا  ٖو

هحرة ؛ ٞأل٣ى زُابه بٟىائه زم
ّ
٤ ٖلُه اإلااء ، واإلاغأة  الٓ ٢ٗض يهٍغ

اح ( ٞاطا هى مشل الشىع ألابٌُ ٣ٞا٫  بت مىه ) ٌٗني امغأة ٍع ٢ٍغ

اح المغأجه : أهُُني  ٢ىس ي ؛ ٞمضث ئلُه ٢ىؾه وؾهما ،  ٍع

ذ اإلاغأة ههله لئال ٣ًخله ؛ ٞأهىي عجالن ئلُه ٞىي٘  واهتٖز

الؿهم في مؿخض١ الهلب بحن ٣ٞاعجحن ٟٞهلهما ، وزغ ؾا٢ُا ؛ 

٣ض قأؽ و  خٟغ له خٟغا ٞهضمه ٖلُه ، وهدغ حمله وأ٧له ... ٞو

و٢و أزغه ووكض ، وع٦بىا ئلى اإلال٪ ٞؿألىه ًٖ خاله ٣ٞا٫ لهم 

اإلال٪ : خبىجه وؾغخخه ٣ٞالىا : وما مخٗخه به ؟ ٢ا٫ : مؿ٪ و٦ؿا 

ٞأ٢بلىا ٣ًهىن أزغه ٞلم جخطح لهم ؾبُله ( 75)و٠ُ٢  (74)وهُٕى

، 
َّ

اح  ٞم٨شىا ٦ظل٪ ما قاء َّللا ال أصعي ٦م ، ختى عأوا امغأة ٍع

باٖذ ب٩ٗاّ ٢ُُٟت خمغاء أو بٌٗ ما ٧ان مً خباء اإلال٪ ، 

اخا زأعهم ٢ا٫ أبى ٖبُضة  ذ وج٣ُىىا أن ٍع م آلازغ (76)ٞٗٞغ وٖػ

٢ا٫ : وكض  ػهحر بً حظًمت الىاؽ ، ٞاه٣ُ٘ ط٦غه ٖلى مىعج 

وؾِ ٚني ، زم أنابذ الىاؽ حائدت وحٕى ، ٞىدغ ػهحر ها٢خه  

٣ٞا٫ : اقتري لي الهضب والُُب  (77)ُٖى امغأة قُيها ٞأ

اح  ٞسغحذ بظل٪ الصخم والؿىام جبُٗه ختى صٞٗذ ئلى امغأة ٍع

ُب ؛ ٞاقترث اإلاغأة 
ّ
، ٣ٞالذ : ئن معي شخما أبُٗه في الهضب والُ

منها ٞأجذ اإلاغأة ػهحرا بظل٪ ، ٞٗٝغ الهضب ٞأحى ػهحر ٚىُا ، 

اح بً ألاؾ٪  ، وهدً بغاء مىه و٢ض لخ٤ ٣ٞالىا : وٗم ٢خله ٍع

مت(((78)بساله مً بني الُماح  .(79)وبني أؾض بً زٍؼ

وهىا البض مً ال٣ى٫ أن الغواًاث لِـ مخًاعبت ئال بالص يء       

اح  ال٣لُل  في م٣خل قأؾا ٧لها حكحر الى ال٣خل اإلاخٗمض مً ٢بل ٍع

بً ألاؾ٪، ل٨ً هالخٔ الى٣ُت اإلاهمت ٖىض ػهحر هى ًمخل٪ ٣ٖلُت 

في الخسُُِ الٗؿ٨غي هى اؾخسضام الُابىع الخامـ اي ما 

ٌٗٝغ الُىم بالجاؾىؽ باؾخسضام اإلاغأة في الخٗٝغ ٖلى ال٣اجل 

هب أزغ مً زال٫ أعؾالها الى ٢بُلت ٚنى هظا مً حاهب، ومً حا

ت  ه الخعجحًز هى أزباث ٢ىجه و٢ضعجه ٖلى ٢بُلت ٚنى في َغح قغَو

مً زال٫ ٦المه ٢ائال :اما أن جدُىا قأؾا أو جم٨ىىوي مً ٚني 

٧لها ختى أ٢خلها به ، أو جىهبىا الخغب بُني وبِى٨م، وهظا ما 

.
ً
 خضر ٞٗال

 الخاجمت:

اجه ولم جدضص لىا ٖمغه 1 ـ اٟٚلذ اإلاهاصع ًٖ ؾىت والصجه وٞو

 واًًا ٧اهذ صًاهخه الىزيُت التي جىفى ٖليها. 

ـ أقاصث أٚلب اإلاهاصع بأهه ٧ان ًمخاػ بهٟاث خمُضة وناخب 2

زل٤ وأزال١ مً زال٫ الىنُت التي ط٦غها الى أوالصه واًًا أمخاػ 

 بالصجاٖت والٟغوؾُت وبضلُل أل٣ابه التي ط٦غهاها.

ا متزوج  ـ جبحن لىا أن ػهحر بً حظًمت لم ٨ًً عحل مؼواج واهم3

مً امغأة واخضة هظا ما ط٦غجه اإلاهاصع والتي اهجبذ له ٖكغة مً 

 ألاوالص وبيذ واخضة.

ـ مً زال٫ البدث الخٓىا أن ػهحر بً حظًمت ٧ان مً الكٗغاء 4

الٗغب في الجاهلُت ل٨ً ٢ض أٟٚلذ اإلاهاصع أقُاء ٦شحرة مً 

 خُاجه ألاصبُت.

 ممحزة في املج5
ً
ا٫ الٗؿ٨غي الؾُما ـ أْهغ البدث ان لؼهحر حهىصا

نى في َلب الشأع إلا٣خل أبىه.  في خغوبه ٖلى ٢بائل هىػان ٚو

 ٖلى ٢بُلخه 6
ً
ـ أجطح مً زال٫ البدث أن ػهحر بً حظًمت مل٩ا

نى وهظا ما  وال٣بائل التي ٧اهذ جدذ ؾُُغجه مشل هىاػن ٚو

أ٦ضجه اإلاهاصع مً زال٫ الكٗغ والغواًاث التي ط٦غث طل٪،  

ر بمؿخىي حُض مً الاهخمام مً ٢بل واًًا ًلم ًدٓى ألازح

اإلاإعزحن ولم جٟهل أخىاله بك٩ل ٧امل م٘ اهه ٧ان مً أٖالم 

 الٗغب في الجاهلُت.

 ان اإلال٪ الىٗمان بً اإلاىظع ج٣غب مً اإلال٪ ػهحر 7
ً
ـ هالخٔ اًًا

 له وان لضًه بيذ 
ً
ه وؾإصصه ل٩ُىن ألاو٫ نهغا بً حظًمت لكٞغ

ُما بُنهم ل٨ً اإلاهاصع ٢ض واخضة وهظه مً قُم اإلالى٥ الخ٣غب ٞ

 أٟٚلذ ط٦غ أؾمها.

 الهىامش:

 .194،م13( البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج1

غي، نهاًت ألاعب ، 11ـ 10( اإلابرص ،وؿب ٖضهان و٢دُان، م2 ؛ الىٍى

 .342،م2ج
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؛ ابً خؼم، حمهغة أوؿاب 156،م13( البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج3

 .247الٗغب،م

؛ابً خؼم، حمهغة أوؿاب الٗغب ، 192املخبر،م( ابً خبِب البٛضاصي ، 4

ش الجاهلُت الٗغب 251م ؛ أبى ؾُٗض ألاهضلس ي، وكىة الُغب في جاٍع

ش،ج528،م  .559،م1؛ابً ألازحر، ال٩امل في الخاٍع

 .937،م3( الٗؿ٨غي، جصخُٟاث املخشحن،ج5

مىالهم، ابً مىٓىع، لؿان  (ٌٗكغهم :6
َ
زظ ٖكغ أ

َ
أ

إحي ػهحر بً حظًمت ألاجاوة ٧ل ؾىت و٧اهذ هىاػن ج؛570،م4الٗغب،ج

ب٩ٗاّ وهى ٌؿىمها الخؿ٠ وفي أهٟؿها مىه ُٚٔ وخ٣ض، ابً ألازحر، 

ش، ج  .557،م1ال٩امل في الخاٍع

(٩ٖاّ: اؾم ؾى١ مً أؾىا١ الٗغب في الجاهلُت و٧اهذ ٢بائل الٗغب 7

دىاقضون  دًغها قٗغاؤهم ٍو خٟازغون ٞيها ٍو ججخم٘ ب٩ٗاّ في ٧ل ؾىت ٍو

مً الكٗغ زم ًخٟغ٢ىن ،ًا٢ىث الخمىي، معجم ما أخضزىا 

 .142،م4البلضان،ج

(ألا٢ِ: ش يء ًخسظ مً اللبن املِخٌُ ًُبش زم ًتر٥ ختى ًمهل، ابً 8

 .257،م7مىٓىع، لؿان الٗغب،ج

اوي،ج9 ؛ابً ألازحر، ال٩امل في 56،م11(أبى الٟغج ألانٟهاوي،ألٚا

ش،ج ش أبي 557،م1الخاٍع  78،م1الٟضاء، ج؛ أبي الٟضاء، املخخهغ في جاٍع

الم،ج468،م10؛ البٛضاصي، زؼاهت ألاصب ،ج  .51،م3؛الؼع٦لي، ألٖا

؛ابً الٗضًم، بُٛت الُلب في 322،م1( اإلاغػباوي، معجم الكٗغاء،ج10

ذ خلب،ج  .418،م5ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ألانابت،ج 539،م1جاٍع

ني وهى ٖم11 ت مً الضًاع التي حؿ٨نها بىى ٚني ٚو غو ( صًاع ٚني: وهي مجمٖى

بً أٖهغ بً ؾٗض بً ٢ِـ ُٖالن بً مًغ بً هؼاع ابً مٗض بً ٖضهان، 

 .480ابً خؼم، حمهغة أوؿاب الٗغب،م

( بني ٖامغ بً نٗهت: وهم ًغحٗىن بيؿبهم الى  بىى ٖامغ بً نٗهٗت 12

ت بً ب٨غ بً هىاػن ابً مىهىع بً ٨ٖغمت بً زهٟت بً ٢ِـ  بً مٗاٍو

،ابً زلضون، 272لٗغب؛مُٖالن بً مًغ، ابً خؼم، حمهغة أوؿاب ا

ش ابً زلضون،ج  .11،م6جاٍع

ش، ج13  .556،م1(ال٩امل في الخاٍع

( وع٦بت: هي بحن م٨ت والُائ٠، ًا٢ىث الخمىي، معجم 14

 .63،م2البلضان،ج

 .67،م2،جالب٨غي، معجم ما اؾخعجم (15

( ٦غإ: مجز٫ مً مىاػ٫ بني ٖبـ ،الب٨غي، معجم ما اؾخعجم 16

 .1122،م4،ج

 .1122،م4معجم ما اؾخعجم ،ج( الب٨غي، 17

 (أوؿاب ألاقغاٝ،18

 .250(ابً خؼم ، حمهغة أوؿاب الٗغب،م19

 .194،م13(البالطعي ، أوؿاب ألاقغاٝ،ج20

اوي،ج21  .407،م12(ألٚا

؛ ابً خؼم، حمهغة أوؿاب الٗغب، 194،م13(أوؿاب ألاقغاٝ،ج22

ش بً زلضون،ج251،م  .306،م2؛ابً زلضون، جاٍع

 .46(ال٨ه٠ : 23

؛ابً َُٟىع، بالٚاث 195،م13بالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج(ال24

اوي،ج91اليؿاء،م ابً خؼم ، حمهغة 58،م11؛ أبى الٟغج ألانٟهاوي، ألٚا

ش،ج251أوؿاب الٗغب،م  ؛558،م1؛ابً ألازحر، ال٩امل في الخاٍع

(ًمىث ، بكحر، قاٖغاث الٗغب في الجاهلُت، حمٗت بكحر ًمىث 25

 .44،م1م(،ج1934بحروث/،)الىاقغ اإلا٨خبت ألاهلُت ـ 1،ٍ

ش خلب ،ج 26  .539،م1(ابً الٗضًم، بُٛت الُلب في جاٍع

 .461( املخبر،م27

 .114،م13(أوؿاب ألاقغاٝ،ج28

وهي في صًاع ٧لب و٧ان ٢ِـ بً ػهحر ئط ٞاع١ ٢ىمه ٢ض ل٣ي  (ًىم ٖغاٖغ:29

في هظا اإلاىي٘ ٧لبا  ٞا٢خخلىا ٢خاال قضًضا ٞهى ٢ى٫ ٖىترة  أال هل أجاها أن 

ًىم ٖغاٖغ قٟى ؾ٣ما لى ٧اهذ الىٟـ حكخٟي، الب٨غي، معجم ما 

، و٢ُل ٚحر طل٪ ٞيها ٖغاٖغ ماء ل٩لب بىاخُت الكام ، 929،م3أؾخعجم،ج

 .93،م4ًا٢ىث الخمىي، معجم البلضان،ج

اح بً ألاقل: وهى مً بنى هال٫ بً ٖبُض بً ؾٗض بً ٖٝى بً ٦ٗب 30 (ٍع

، ابً خؼم، حمهغة أوؿاب بً مال٪ بً حالن بً ٚىم بً ٖمغو وهى ٚنى

 .247الٗغب،م

ث بً ُٟٚان وهي ٢بُلت ٦بحرة 31 ( ٞؼاعة: ٞؼاعة بً طبُان بً بٌُٛ بً ٍع

مً ٢ِـ ُٖالن ًيؿب ئليها زل٤ ٦شحر، ابً ألازحر، اللباب في تهظًب 

 .429،م2ألاوؿاب،ج

 .251(حمهغة أوؿاب الٗغب،م32

ش خلب،ج33  .539،م1(بُٛت الُلب في جاٍع

؛أبى الٟغج ألانٟهاوي، 253،م13أوؿاب ألاقغاٝ، ج ( البالطي ،34

اوي،ج غي، 251؛ ابً خؼم، حمهغة أوؿاب الٗغب، م53،م11ألٚا ، الىٍى

 345،م15نهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب،ج

٧اهذ بحن  ب  الٗغب في الجاهلُت هي خغب مً خغو  ( صاخـ والٛبراء:53

هما اؾما ٞغؾحن و ٢ض ٧ان  صاخـ والٛبراء و  ٢بُلتي بحن ٖبـ وطبُان
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الٟؼاعي  صاخـ خهاها لـ ٢ِـ بً ػهحر و الٛبراء ٞغؾا لـ خظًٟت بً بضع

حن ل٨ً  صاهذ هظه الخغب أعبٗحن ؾىت و٢ض اٞىذ هه الخغب ٞغؾان الُٞغ

في نهاًت ٧اهذ الٛلبت الى بني ٖبـ ٖلى ٞؼاعة بًٟل الخى٨ت التي ٧ان ًمخل٨ها 

اص الٗبس ي الظي ٌٗض مً ٞغؾان الٗغب ٢ِـ بً ػهحر وبمؿاهضة الغبُ٘ بً ٍػ

في الجاهلُت، لالؾتزاصة ًىٓغ، أبي ٖبُضة، ئًام الٗغب ٢بل ؤلاؾالم، 

؛ابً ألازحر، ال٩امل في 156،م13؛البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج87،م2ج

ش،ج  566،م1الخاٍع

؛ 158،م13(لالؾتزاصة ًىٓغ ًٖ أقٗاعه ؛ البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج36

ش ،جابً ألازحر، ال٩ا  .568،م1مل في الخاٍع

 .114،م13(البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج37

؛ الب٨غي، معجم ما اؾخعجم 51،م11(أبى الٟغج ألانٟهاوي،ج38

ش، ج1271،م4،ج غي ، نهاًت 556،م1؛ ابً ألازحر، ال٩امل في الخاٍع ؛ الىٍى

 .344،م15ألاعب في ٞىىن ألاصب،ج

الٟغج ألانٟهاوي، أبى ؛114،م13(البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج39

ش،ج58،م11ج ؛ ابً الٗضًم، بُٛت 557،م1؛ ابً ألازحر، ال٩امل في الخاٍع

ش خلب،ج  .539،م1في جاٍع

؛ الضًىىعي ،ُٖىن 193(ابً خبِب البٛضاصي، املخبر، م40

؛ابً خؼم، 117،م13؛البالطعي، أوؿاب ألاقغاٝ،ج280،م1ألازباع،ج

ي ؛ابً ألازحر، ال٩امل ف251حمهغة أوؿاب الٗغب،م

ش،ج ش خلب ،ج559،م1الخاٍع  .539،م1؛ابً الٗضًم ، بُٛت الُلب في جاٍع

 .346،م15(نهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب،ج41

٠ اإلاغجض ى، ألامالي،ج42  .153،م1(بُظاعة: ٦شحر ال٨الم، الكٍغ

٠ اإلاغجض ى، ألامالي،ج43  .153،م1(ُٚظاعة: الس يء الخل٤، الكٍغ

ُػ مً الص يِء،44 َخ٣َؼَّ ًَ ابً مىٓىع، لؿان  ( قىىءة: الظي 

 .103،م1الٗغب،ج

 .501،م3؛ ابً مىٓىع، لؿان الٗغب،ج58،م11(أألنٟهاوي،ج45

ًًغب مشال للغحل ًىٟغ مً ٧ل ش يء وألاػب مً ؤلابل ال٨شحر قٗغ  (أػب:46

الىحه ختى ٌكٝغ ٖلى ُٖيُه ٩ٞلما عآه هٟغ ٞهى صائم الىٟاع واإلاشل لؼهحر بً 

٦الب ًُلبه بظخل ٞأ٢بل ًىما حظًمت الٗبس ي و٧ان زالض بً حٟٗغ بً 

وػهحر يهىأ ئبله ومٗه أؾض بً حظًمت و٧ان أقٗغ ٞأزبر ػهحرا بمجُئه ٣ٞا٫ 

ػهحر ٧ل أػب هٟىع ٌٗني أهه لِـ ٖلي مىه يغع وإهما هٟىع٥ مىه ٦ىٟىع 

 .154،م2ألاػب مً قٗغ ُٖيُه ووحهه، الٗؿ٨غي، حمهغة ألامشا٫،ج

 (زىاؾُا: لم أحض لها جغحمت.47

اوي48 غي، نهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب،ج58،م11،ج(ألٚا  ؛347،م5؛الىٍى

اوي،ج49  .59،م11(أبى الٟغج ألانٟهاوي، ألٚا

ً: لم هجض لها جغحمت.50  (٨ًٍغ

 .418،م5(ابً حجغ ، ألانابت،ج51

اوي،ج52 ٤ اإلاغجض ى، ألامالي،ج62،م11(ألٚا ؛ل٨ً 152،م1؛الكٍغ

حره البالطعي ًظ٦غ الخاصزت وال ًهٟها مشلما ط٦غها أبى ا لٟغج ألانٟهاوي ٚو

٣ٞض ٣ٞا٫ زالض ًا ػهحر وصصث أوي ٣ٖضث ًضي وعاء ٖى٣٪ ٞال هٟتر١ ختى 

 .115،م٩ً13ىن الُى٫ ألخضها ،أوؿاب ألاقغاٝ، ج

 .267،م11( جاج الٗغوؽ، ج53

: وحٗلذ مهغ 54
ً
غي في ٦خابت لِـ في الكُغ ٧لمت صًاتهم  ٢ائال (ٖىض الىٍى

 .348،م15صمائهم،جبىاتهم وصًاتهم ٨ٖـ ٧لمت 

اوي،ج 55 ؛ ابً ألازحر، ال٩امل في 61،م11(أبى الٟغج ألانٟهاوي ،ألٚا

ش،ج  .559،م1الخاٍع

 .301،م2(ال٩ىعجي، الخهائو الٟاَمُت،ج56

اوي،ج57 ؛ ل٨ً البالطعي ًظ٦غ ٣ِٞ 53،م11(أبى الٟغج ألانٟهاوي، ألٚا

 .115،م13الكُغ ألاو٫ مً ال٣هُضة،ج

ش،ج  .557،م1(ال٩امل في الخاٍع

غة الٗغبُت ٢بل 58 (الٗؼي: مً الالهت الغئِؿُت التي ٖبضث في قبت الجٍؼ

ؼ  وحٗني لٟٓتها الكضة والهالبت ، ألاػعقي، أزباع م٨ت  ؤلاؾالم وهي جأهِث ألٖا

ت، ج  .126،م1اإلاكٞغ

٤ اإلاشىلىحُا ٖىض الٗغب ، م59  .71( الخىث ، في ٍَغ

ش الٗغب ٢بل الاؾالم،ج60  .41،م1(اإلاٟهل في جاٍع

 .442ـ 441(حمهغة اليؿب، م 61

ـــــدبر،م62 ـــ ـــ ـــ ـــ ؛البالطعي،أوؿاب  192ـ191(اإلاـــــ

؛ابً 280،م1؛الضًىىعي، ُٖىن ألازباع، ج194،م13ألاقغاٝ،ج

ش خلب،ج ش بً 539،م1الٗضًم، بُٛت في جاٍع ؛ابً زلضون، جاٍع

 .306،م1زلضون،ج

 .251(حمهغة أوؿاب الٗغب،م63

اوي،ج(أبى الٟغج ألانٟهاوي 64 ؛ ابً ألازحر، ال٩امل في 61،م11، ألٚا

ش،ج الم،ج559،م1الخاٍع  .295،م2؛ الؼع٦لي، ألٖا

ش أبي البكغ الٟضاء،ج65  .78،م1(املخخهغ في جاٍع

ضٞ٘ في بًُ ٞل،  مىعج:(66 وهى واص ًأزظ بحن خٟغ أبي مىس ى والىباج ٍو

 ,.213،م5ًا٢ىث الخمىي، معجم البلضان،ج

ب  (الغصهت: الى٣غة في الجبل67 ٌؿدى٣٘ ٞيها اإلااء، ابً ألازحر، النهاًت في ٍٚغ

 .216،م2الخضًث وألازغ،ج
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؛ اًًا أجبٗه البيه٣ُي بىٟـ الباب والغواًت وال 9،م6(٦خاب ألام،ج68

ت الؿجن وألازاع،ج اصة أو ه٣هان، مٗٞغ  .140، م6ًىحض ٞيها ٍػ

 .14،م10(ًبظع٢ىهه: وهي الخٟاعة، ابً مىٓىع، لؿان الٗغب،ج 69

 .115ـ 114،م13(أوؿاب ألاقغاٝ،ج70

وهى الِبؿاٍ الظي له زمل ع٤ُ٢، ابً  (َىاٞـ: وهي حم٘ ال٩لمت َىٟـ71

 .127،م6مىٓىع، لؿان الٗغب،ج

 (أبى ًديى الٛىىي: لم ه٣٘ له ٖلى جغحمت.72

لى وهي الجلضة اإلالخه٣ت بٗٓم الخل٣ُاء 73 : ما ْهغ مً الٛاع ألٖا ( هُٕى

جم٘ ٖ ؼ ٍو يها آزاع ٧الخدٍؼ ، الٟغاهُضي، الٗحن، جٞو  .16،م2لى هُٕى

، الٟغاهُضي، الٗحن، 74 ت  وحمٗها ال٣ُٝى ( ٠ُ٢: اؾم الشماع اإلا٣ُٞى

 .105،م5ج

 (أبى ٖبُضة: لم ه٣٘ له ٖلى جغحمت.75

 .198،م7( قُيها : ؾىام البٗحر، الٟغاهُضي، الٗحن،ج76

عة ابً (بني الُماح: بًُ مً ئًاص  مً الٗضهاهُت وهم  بىى الُماح بً هما77

 .684،م2ئًاص، ٖمغ ٦دالت، معجم ال٣بائل الٗغبُت،ج

اوي،ج 78  .51،52،م11( ألٚا

 كائمتاملصادس: 

*ابن ألاثير، عض الذين أبى الخسن علي بن مكشم 

 م(.1230هـ ـ 630الجضسي)ث

ش ،صاع ناصعـ  بحروث،1  م .1966ـ ال٩امل في الخاٍع

 ث(. ـ اللباب في تهظًب ألاوؿاب ،صاع ناصعـ بحروث)ص ـ2

ابن ألاثير ،مجذ الذين أبى السعاداث املباسك بن دمحم *

 م(1209هـ/ 606الجضسي،)ث

ب الخضًث وألازغ،3ٍ َاهغ أخمض الؼاوي  ،جذ:4ـــ النهاًت في ٍٚغ

 هـ(.1364،)مإؾؿت ئؾماُٖلُان / 

 م(.864هـ ـ 250*ألاصسقي، دمحم بن عبذ هللا)ث

عقضي الهالح، ـ أزباع م٨ت وما حاء ٞيها مً آلازاع، جد٤ُ٣ 4

 هـ .1411ـ ٢م ،1ٍ

 م(859هـ/245البغذادي، دمحم بن حبيب ،)ث *

 هـ(. 1261املخبر،)ب ـ م/  ـ5

هـ/ 487البكشي، أبى عبيذ  عبذ هللا بن عبذ العضيض،)ث *

 م(1094

،جذ: 3معجم ما اؾخعجم مً أؾماء البالص واإلاىاي٘،ٍ ـــ6

 م(.1983بحروث/ –مهُٟى الؿ٣ا،)ٖالم ال٨خب 

 م(892هـ ـ 279*البالرسي، أحمذ بن يحيى بن حابش)ث

ـ أوؿاب ألاقغاٝ ،جد٤ُ٣ اخؿان ٖباؽ،)وكغ حمُٗت 7

 هـ(. 1400اإلاؿدكغ٢حن ألاإلااهُت ـ  بحروث/

م 1066هـ/458البيهلي: أبى بكش أحمذ بن الخسين بن علي ،)ث *

) 

ت الؿجن وآلازاع، جذ:ـ 8 ٦ؿغوي خؿً،)صاع ال٨خب الٗلمُت/  مٗٞغ

 بحروث/ ب ـ ث(.  لبىان ـ

ابن حجش العسلالوي ،شهاب الذين أحمذ بن علي  *

 م(1448هـ/ 852،)ث

،جذ: ٖاص٫ أخمض، )صاع ال٨خب 1ــ الانابت في جمحز الصخابت،9ٍ

 .هـ(1415الٗلمُت، بحروث/

 م(.1063هـ ـ 456*ابن حضم، علي بن أحمذ الظاهشي)ث

اع ، جذ: لجىت مً الٗلماء،) ص1ـ حمهغة أوؿاب الٗغب، 10ٍ

 م(.1983بحروث/   -ال٨خب الٗلمُت 

هـ ـ 808*ابن خلذون، ولي الذين أبى صيذ عبذ الشحمن بن دمحم)ث

 م(.1405

لمي ـ بحروث،11 ش ابً زلضون، )مإؾؿت الٖا  هـ (.1391ـ جاٍع

أبىسعيذ ألاهذلس ي، علي بن مىس ى بن دمحم بن عبذ امللك ) *

 م  (1286هـ/685

ش حاهلُت 12 الٗغب ،جذ: ههغث ٖبض ـ وكىة الُغب في جاٍع

 ،)م٨خبت ألا٢ص ى ،ٖمان/ ص .ث(.1الغخمً،ٍ

 م( 818هـ/ 204الشافعي، أبي عبذ هللا دمحم بن إدسيس،)ث *

 م(.1983،)صاع ال٨ٟغـ ب ـ م، 2ــ ألام، 13ٍ

الششيف املشجض ى ،أبي اللاسم علي بن *

 م(1044هـ/436الطاهش)

ص ي، ـ ألامالي، جذ: دمحم بضعالضًً الخلبي،)م٨خبت الؿ14 ُض اإلاٖغ

 م( . 1907الىج٠،

 م(993هـ/ 380أبى الفضل بن أبي طاهش،)ث ابن طيفىس،*
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 ـ بالٚاث اليؿاء،) م٨خبت بهحرحي ـ ٢م / ب ـ ث(.15

 م(824هـ/209أبى عبيذة، معمش بن املثنى الخميمي البصشي)*

،)ٖالم  1ـ أًام الٗغب ٢بل الاؾالم ،جذ: حاؾم البُاحي،16ٍ

 م(.2003ال٨خب، بحروث،

هـ/ 660ابن العذيم، عمش بن أحمذ العليلي الخلبي،)ث*

 م(1261

ش خلب، جذ: ؾهُل ػ٧اع، )مإؾؿت الباٙل ـ 17  بُٛت الُلب في جاٍع

 م(.1988بحروث، –

العسكشي ،أبي أحمذ الخسن بن عبذ هللا بن *

 م(992هـ/  382سعيذ)ث

، : )اإلاُبٗت 1جذ : مدمىص أخمض محرة ،ٍـ جصخُٟاث املخضزحن 18

 م(. 1982ال٣اهغة، –الخضًشت الٗغبُت 

  م(978هـ/  395العسكشي، أبي هالل العسكشي )ث*

،) صاع الجُل 2حمهغة ألامشا٫، جذ: دمحم أبى الًٟل ئبغاهُم، ٍـ 19

 م(.1964بحروث، –

 م(1331هـ ـ 732*أبى فذا، عماد الذين إسماعيل )ث

ت ـ بحروث، ص ـ ث(.20  ـ املخخهغ في أزباع البكغ،) صاع اإلاٗٞغ

هـ/ 157الفشاهيذي، أبىعبذ الشحمن الخليل بن أحمذ،)ث*

 م(791

 -، جذ :مهضي املخؼومي ،)مإؾؿت صاع الهجغة 2ـ الٗحن، ٍ 21

 .هـ(٢1409م/ –اًغان 

*ابى الفشج ألاصفهاوي، أبى الفشج علي بن الخسين بن دمحم بن 

 م(.966هـ ـ 356أحمذ)ث

اوي، )صاع ئخُاء الترار الٗغبي ـ بحروث، ص22  ـ ث(.  ـ ألٚا

هـ ـ 276*ابن كخيبت الذيىىسي، أبى دمحم عبذ هللا بن مسلم، )ث 

 م(889

 هـ( .1424،)صاع ال٨خب الٗلمُت ـ بحروث،3ـ ُٖىن ؤلازباع،23ٍ

 م(825هـ ،210املبرد، دمحم بن يضيذ بن عبذ)ث *

ؼ اإلاُمني الغاح٩ىحي،  ـ وؿب ٖضهان و٢دُان،24 جذ: ٖبض الٍٗؼ

 م(.1936،)ب . م، 1ٍ

 م(994هـ ،384باوي، أبي عبيذ هللا دمحم بن عمشان،)املشص  *

،)صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث 1ـ معجم الكٗغاء، جذ: ٨ٞغه٩ى،25ٍ

 م(. 1982، 

 م(1311هـ ـ 711*ابن مىظىس ،حمال الذين بن مكشم،)ث

 هـ (.1405ـ لؿان الٗغب، )وكغ أصب الخىػة ـ ٢م،26

 م(1332هـ ـ 733*الىىيشي ،شهاب الذين أحمذ، )ث

ت الٗامت،)ص ـ ث(.27  ـ نهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب، مإؾؿت اإلاهٍغ

*يا كىث الخمىي، شهاب الذين أبي عبذ هللا ياكىث بن عبذ 

 م(1229هـ ـ 626هللا)ث

 م (.1979ـ معجم البلضان، )صاع ئخُاء الترار الٗغبي ـ بحروث، 28

 كائمت املشاحع:

 م(1681هـ/ 1093البغذادي، عبذ اللادس بن عمش،)ث*

ٟي،)صاع ال٨خب الٗلمُت، 1ــ زؼاهت ألاصب، 1ٍ ،جذ:دمحم هبُل ٍَغ

 م(.1998بحروث/ 

 حىاد علي *

ش الٗغب ٢بل الاؾالم، )صاع الٗلم 2  ـ اإلاٟهل في جاٍع

 م(.1969للمالًً،

 حىث، محمىد سليم  *

٤ اإلاُشىلىحُا ٖىض الٗغب، 3ٍ  م(.1955،)ص . م ، 1ـ في ٍَغ

 هـ (.1205الفيض)الضبيذي، محب الذين أبي *

 م(.1994ـ جاج الٗغوؽ، جذ: ٖلي قحري، )صاع ال٨ٟغ ـ بحروث،4

 *الضسكلي، خيرالذين 

الم ،ٍ 5  م(.1981، )صاع الٗلم للمالًحن  ـ بحروث ،5ـ  ألٖا

 كحالت، عمش سضا *

 –،)صاع الٗلم للمالًحن 2ـ معجم ٢بائل الٗغب ،6ٍ

 م(.1968بحروث،

 ـ(ه1313 – 1255كىسجي، دمحم باكش )*

7ٍ، ،)ب .ص 1ـ الخهائو الٟاَمُت ،جذ :  ؾُض ٖلي حما٫ أقٝغ

 ف(.1380، 

 يمىث ، بشير*
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ـ قاٖغاث الٗغب في الجاهلُت، حمٗت بكحر ًمىث 8 

 م(.1934،)الىاقغ اإلا٨خبت ألاهلُت بحروث/1،ٍ

King Zuhair bin Judima Al-Absi, a study 

in his biography 

 

M. Dr. Qahtan Jiyad Matroud 

Ministry of Education / Directorate of 

Education Al-Muthanna 
 

Summary 

The study aims to search for the personality of 

King Zuhair bin Judhimah bin Rawahah Al-

Absi. And its impact in the pre-Islamic era 

and its well-known days. 

And who played an important role in the high 

status of his tribe and the continuity of its 

sustainability, but his authority was not 

limited to his tribe alone, but included 

Ghatfan and Hawazin, all of which owed him 

and met him, and the study was dealt with 

according to the following axes: 

The first axis / translation. 

The second axis: his case is called the King. 

The third axis w/ the military side of Zuhair 

bin Judima. 

 

 


