
 ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُوؽ٤ْ

 

آكّ   بهة ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُج٢٘ اُؾٔل هلل ػ٠ِ ٛنا اُْوف اُؼظ٤ْ ثزٌو٣ْ اُج

قواً إٔ ثب َُِبٕ اُؼوث٢ ًٝلبْٛ كاُؼوة  ٤ِٚٚ ػ٠ِ ٍبئو ٓقِٞهبرٚ ٝرْو٣قٝرل

ا٤ُٚ اّبهٝأُؼوٝف إ اَُ٘ت ٛٞ ػِْ رؼوف ثٚ اال َٗبة ًٔب  ٗيٍ ثِـزْٜ.اُووإ 

ْْ  }ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ٤لأُغ اُووإ ًُ َِْ٘ب َعَؼ ََ ُِزََؼبَهكُٞا َٝ هَجَبئِ َٝ  (31 آيهالحجرات:){ ُّؼُٞثًب 

ّٝبَٓ ػٖ }هج٤ِز٢{ هج٤ِخ ث٢٘ ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي كب٢٘ٗ ػيٓذ ػ٠ِ ًزبثخ ثؾش ٓجَٜ 

 ٝأكثبء،ٝػٖ ْٓب٤ٛوٛب ٖٓ ّؼواء،  اُوج٤ِخ،ٖٓ ٛن٣َ ٓزٚٔ٘بً َٗت  ًؼت

ك٣بهٛب ٝاُؾوف  ٝرواصٜب ٝػٖٓلبفو اُوج٤ِخ  اثِْٜ، ٝػٍّٖٝٞ  ٝكوٍبٕ، ٝػٖ

اُز٢ ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ك٤ٜب، َٓزؼ٤٘بً ثبهلل أٝالً صْ ثٔب كٝٗٚ اَُ٘بث٤ٖ ك٢ ًزجْٜ ػٖ َٗت 

 ثٖ ؽٔلإ األؽ١ٞ٤ ، هاّل  /هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ ٝك٢ ٓولٓزْٜ األٍزبم اُلبَٙ 

٤بٗب ٖٓ ٍوٜ ٝٓب هبّ ثٚ ٖٓ هك ٝرٖؾ٤ؼ ُٔب عبء ك٢ ثؼ٘ اٌُزت ٖٓ رٖؾ٤ق، ٝأؽ

ٓغ ًَ ٌّو١ ٝرول٣و١ ٝاؽزوا٢ٓ ُٚ، ؽلظٚ ا٠ُُٞٔ ٝعياٙ    ..ك٢ ٤ٍبم اَُ٘ت

ف٤و اُغياء ػ٠ِ ٓب هلّ ٖٓ رؾو٤وبد ٜٓٔخ ًٝزت ٓل٤لح ؽٍٞ َٗت هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت 

ٝػ٠ِ ٓب اله٠ ٖٓ رؼت ٢٘ٚٓ ٝعٜل ٍٜٝو َٓزٔو إلظٜبه اُؾو٤وخ ًِٜب ٤ٌُٝ 

ٞة اُؼبك٤خ ُجنُٚ ٛنا اُؼطبء اُن١ ال ٣وله عيءا ٜٓ٘ب عياٙ هللا ف٤و اُغياء ٝاُجَٚ ص

 .ثضٖٔ ٝعؼِٜب هللا ك٢ ٕلؾبد ؽَ٘برٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 َٗت هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ 

 

َُٛن٣َْ . ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ  ــ ث٘ٞ 
 

٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼج٢ّ ، كوٌع ٖٓ ث٢٘  ًَ ًَْؼت ٝٝاؽلْٛ  َُٛن٣َْ ، هبٍ اثٖ األص٤و َٓزلهًبً ث٘ٞ  ْؼل ثٖ  ٍَ
ََّٔؼب٢ّٗ ) د  ُٜب ٌٍٕٝٞ اُؼ٤ٖ أُِٜٔخ ٝك٢ آفوٛب ثبء  ٕٙ٘ػ٠ِ اُ ّٝ ْؼج٢ّ ثلزؼ أ ٌَ ْؼج٢ : " اُ ٌَ ٛــ ( ك٢ َٗجخ اُ

 ّٓٞؽلح ....

َُٛن٣َْ  ٤ُْبً ، ثطٖ ٖٓ  خ ثٖ ا ًَ ْلِه ُٓ َُٛن٣َْ ثٖ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ هِذ : كبرٚ اَُّ٘جخ ا٠ُ 

 " (
ٔ

) ٛــ (  49ٗٝٗوِٚ اُق٤ٚو١ ) د ،  (  
ٕ

  ) . 

ّٝ  ٛــ ( ٘٘ٙــ  7٘٘) ٝهبٍ اثٖ ثب٤ِٛ  : " اٌُؼج٢ ثلزؼ اٌُبف ٌٍٕٝٞ اُؼ٤ٖ أُِٜٔخ َٝٓو اُجبء أُّٞؽلح األ

َُٛن٣َْ ثٖ ٓلهًخ ثٖ ا٤ُبً ثٖ ٓٚو  ٣َ٘ت ا٠ُ ... ٝاُقبٌٓ ا٠ُ ًؼت ثٖ ًبَٛ ثٖ اُؾبهس ثٖ ر٤ْٔ ثٖ ٍؼل ثٖ 

َُٜن٢ُِّ اُْبػو اٌُؼج٢ ، ٝٛٞ أثٞ ًج٤و ثٖ صبثذ ثٖ ػجل  َُٛن٣َْ ، ْٜٓ٘ أثٞ ًج٤و اُ  ٖٓ ٌٖ ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ ، ثط

َُٜن٢ُِّ  اُْبػو . ُمًو ػٖ أث٢ ا٤ُوظبٕ  َُٛن٣َْ اٌُؼج٢ّ اُ ػٔوٝ ثٖ ًؼت ثٖ ًبَٛ ثٖ اُؾبهس ثٖ ر٤ْٔ ثٖ ٍؼل ثٖ 

َّ ٢ُ اُيٗب ، كوبٍ : أرؾتُّ إٔ ٣ئر٠ ا٤ُي ٓضَ مُي ؟ هبٍ : ال  ّْ أر٠ اُ٘ج٢ّ ٠ِّٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝ كوبٍ : اؽ أّٗٚ اٍِْ ص

ؤٕ ثٖ صبثذ :  ، هبٍ : كبهٗ ألف٤ي ٓب َّ  رو٠ٙ ُ٘لَي ، هبٍ : كبكع هللا إٔ ٣ُنٛت مُي ػ٢ّ٘ . هبٍ : ٝهل هبٍ ؽ

 

ٌَ ثٔب ٍؤُذ ُْٝ رٖتِ   ٍؤُذ ٛن٣َ هٍٍٞ هللا كبؽْخ = ِّٙذ ٛن٣

 ٍؤُٞا ٗج٤ّْٜ ٓب ٤ٌُ ٣ؼط٤ْٜ = ؽز٠ أُٔبِد ًٝبٗٞا ؿّوح اُؼوة

 

) ؽ٠ٌ مُي اُؾبكع أثٞ ٠ٍٞٓ " 
ٖ

  ) . 

 

َِٛ ثطٖ ٖٓ  9ٔٔهبٍ ا٢ّٛٞ٤َُ ) د ٝ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت .... ٝ ًَ ْؼج٢ : ثبُلزؼ ٌٍٕٝٞ أُِٜٔخ ا٠ُ  ٌَ ٛــ (  : " اُ

) َُٛن٣َْ " 
ٗ

  ) . 

 

ِْج٢ِّ ) د  ٌَ وٝ م١ اٌُِت "  ٕٗٓٝهبٍ اُ ْٔ ْؼجبً ثطٖ هٜٛ َػ ًَ َِِٛخ ثطٖ ... ٝ ب َٕ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس :  ب ًَ ) ٛــ (  : " ُٝل 
٘

١ِّٞ  ، ٝٗوِٚ ٣بهُٞد (   َٔ ) اَُؾ
ٙ

َِٛ : ٕقو اُـ٢ّ ثٖ ؽج٤ت  (   ب ًَ ْؼت ) اُجطٖ ( ثٖ  ًَ ِْج٢ِّ : " ٖٝٓ ث٢٘  ٌَ ، ٝهبٍ اُ

ّْبػو ، ٝأثٞ ًج٤و ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ ػٔو ثٖ  َِٛ اُ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ثٖ ٣ٍٞل ثٖ ه٣بػ ثٖ ٤ًِت ثٖ 

 ًَ ّْبػو " ، ٝهبٍ : " ٖٝٓ ث٢٘  ْؼت اُ ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ َُٜن٢ُِّ  ٝأٍٚ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ػجل ثٖ  َِٛ أثٞ ثٌو اُ ب

َِٛ أُؾلِّس " ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ )  ثٖ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ 
7

  )  . 

 

ْؼت ، ًٔب ٤ٍؤر٢ ث٤بٗٚ ، ًٝنُي ٕقو اُـ٢ّ كبّٗٚ ٤ٌُ ٖٓ  ًَ وٝ م١ اٌُِت ٖٓ ث٢٘ ُِْؾ٤بٕ ٤ٌُٝ ٖٓ ث٢٘  ْٔ هِذ : َػ

ْؼت ثَ ٖٓ ث٘ ًَ َُٛن٣َْ ، ُْٝ ٣٘جّٚ اُؼظْ أٝ اُلًزٞه ٗبع٢ ث٢٘  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ وٝ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ْٔ ٢ ُفض٤َْْ ثٖ َػ

                                                           
ٔ
 ، رسم الَكْعبً ٔٓٔ، ص  ٖاللّباب فً تهذٌب األنساب ، ج  
ٕ
ًّ  االكتساب فً تلخٌص األنساب   : رسم الَكْعب
ٖ
 كعبًالتمٌٌز والفصل بٌن المتفق فً الخط والنقط والشكل ، مخطوط ، رسم ال 
ٗ
 ٖٕٕــ  ٕٕٕلبُّ اللّباب فً تحرٌر األنساب : رسم الَكْعبً ، ص  
٘
ــ  ٖٔٔ، وجمهرة النسب تحقٌق الدكتور ناجً حسن ، ص  11ٔ، ص  ٔجمهرة النَّسب ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  

، جمهرة النسب ، تحقٌق نهاٌة سعٌد عبد هللا سلمان ،  91ٗ، ص  ٔ، جمهرة النسب ، تحقٌق عبد السّتار أحمد فّراج ، ج  ٕٖٔ
 9٘القسم األّول ، ص 

ٙ
 4ٗالمقتضب من كتاب جمهرة النسب ، ص  
4
مهرة النَّسب  ، تحقٌق محمود ، ج ٖٓٗــ  ٔٓ٘و  ٔٓ٘ــ  ٓٓ٘، ص  ٔجمهرة النسب ، تحقٌق عبد السّتار أحمد فّراج ، ج  

، وقد سقط عنده لفظة ) البطن ( ولفظتً ) بن عبد ( ، وجاء اسم عمر عنده : َعْمرو ،  19ٔو  11ٔ، ص  ٔفردوس العظم ، ج 
جمهرة وقد سقط عنده لفظة ) البطن ( ولفظتً ) بن عبد ( ، ،  ٕٖٔــ  ٖٔٔوجمهرة النسب ، تحقٌق الدكتور ناجً حسن ، ص 

، وقد سقط عندها لفظة ) البطن ( ، وجاء فً سٌاق نسب أبً  9ٙتحقٌق نهاٌة سعٌد عبد هللا سلمان ، القسم األّول ، ص النسب ، 
 زٌادة اسم مالك بٌن لفظتً ) َكْعب ( و ) الشاعر ( 



وٝ م١ اٌُِت ٕٝقو اُـ٢ّ ، ٝٝؽلٙ األٍزبم  ْٔ ٍَّ ٜٓ٘ٔب ُِغٜٔوح ػ٠ِ ٛنا اُقطؤ ك٢ َٗت َػ ؽَٖ ك٢ رؾو٤ن ً

 ٍَّ ) ٜٓ٘ٔب  ػجل اَُزّبه أؽٔل كّواط اُن١ ػِّن ػ٠ِ ٛنا رؼ٤ِوبً ث٤ّٖ ك٤ٚ َٗت ً
4

  ) . 

  

ّّلّ ) د  ٍَ ْ ثٖ  ٍِ ْؼجبً ثطٖ " ٕٕٗٝهبٍ أثٞ ػج٤ل اُوَب ًَ َِِٛخ ثطٖ ... ٝ ب َٕ  : َِٛ ب ًَ )  ٛــ ( : " ُٝل 
9

، ٝهبٍ (   

َِٛ  79ٕاُجّلمه١ ) د  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َِٛ ثطٖ ٝ ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ َِٛ ثطٖ ٝ ب ًَ َِِٛخ ثٖ  ب َٕ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس  ب ًَ ٛــ (  : " ُٝل 

"  (
ٔٓ

  ) . 

 

َُٛن٣َْ ، ًٔب ٍجن ث٤بٗٚ .  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ وٝ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ْٔ  هِذ : ٕقو اُـ٢ّ ٖٓ ث٢٘ ُفض٤َْْ ثٖ َػ

 

ًَخ "  ْلِه ُٓ َُٛن٣َْ ثٖ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٜن٤ّ٤ُٖ : " ث٘ٞ  ) ٝعبء ك٢ ك٣ٞإ اُ
ٔٔ

  )  ،

ْؼت  4ٕٖٝهبٍ اثٖ ػجل هثّٚ ) د  ًَ َُٛن٣َْ ثطٖ .... ٝ َُٛن٣َْ ٝعٔب٤ٛوٛب : " ْٜٓ٘ ُِْؾ٤بٕ ثٖ  ٛــ ( ك٢ مًو ثطٕٞ 

َِٛ ثطٖ "  ب ًَ ) ثٖ 
ٕٔ

ْؼل ثٖ  7ٖٓ، ٝهبٍ ا٥ٓل١ ) د  (   ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ٛــ ( : " ث٘ٞ 

) َُٛن٣َْ " 
ٖٔ

َُٛن٣َْ  ٛــ (  : " 7٘ٗ ٝهبٍ اثٖ ٓبًٞال ) د، (    ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ث٘ٞ 

ًَخ "  ْلِه ُٓ ) ثٖ 
ٔٗ

َُٛن٣َْ ثٖ ٓلهکخ كجطٞٗٚ : ُؾ٤بٕ 44ٗٝهبٍ أثٞ عؼلو اُجز٢ّ ) د ،  (   ب  ّٓ ُٝفَ٘بَػخ   ٛــ ( : " ٝأ

َِِٛخ   ٝعو٣ت ب َٕ جخ ا٤ُٜب ــ ك٤ٔب ثِـ٘ب ــ ثَ ٝهلذ َٗجزْٜ ػِی ٛنٙ اُجطٕٞ ثبَُ٘  ٖٓ  ... ُْٝ ٣ْٜو أؽـل    ٝکؼت  ٝ

) َُٛن٣َْ " 
ٔ٘

َُٛن٣َْ  ٕٗ٘ٝهبٍ اُّوّب٢ٛ ) ،  (   ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٛن٣َْ  ٛــ ( : " ك٢ 

ْؼج٢ ُٔؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٌَ ػجل اُّوؽٖٔ  ، هبٍ اُٜغو١ : أْٗل٢ٗ أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ػجل اٌُو٣ْ اُ

َُٛن٣َْ "    ٖٓ ٌَّ ْؼج٢ ٣وص٢ أفبٙ ٤ٍِٔبٕ ًٝ ٌَ ) اُ
ٔٙ

ْؼت ثٖ  4ٔ٘، ٝهبٍ ػجل اُؾّن اإلّج٢ِ٤ ) د  (   ًَ ٛــ ( : " 

 " ْ٤ ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ (
ٔ7

  ) . 

 

ْؼت  ًَ ٚ االّ كٝمًو اُٜغو١ ث٢٘  ّٔ َُٛن٢ُِّ  ُٖبؽت ٤ٓضبء اُو٤ْ٣ّخ ُْٝ ٣َ ْؼج٢ُّ  ٌَ وٝ اُ ْٔ وبٍ : " أْٗل٢ٗ ٍج٤غ ثٖ َػ

َُٛن٢ُِّ  "  ) أّٗٚ 
ٔ4

  )  ٢ّ ِٔ َِْغ ُٔ ٢ّ صبثذ ثٖ ػجل هللا اُ ِٔ َِْغ ُٔ ْؼج٢ُّ ألث٢ ا٤َُّٔت اُ ٌَ وٝ اُ ْٔ ، ٝهبٍ : " أْٗل٢ٗ ٍج٤غ ثٖ َػ

َُٛن٣َْ "  ) ًّٝلٛٔب ٖٓ 
ٔ9

َُٜن٢ُِّ " ٝهبٍ : " ٍج٤غ ث،  (   ْؼج٢ّ اُ ٌَ وٝ اُ ْٔ ) ٖ َػ
ٕٓ

، ٝهبٍ : " أْٗل٢ٗ ٓؾٔل ثٖ  (  

ْؼج٢ّ "  ًَ ) ػجل اٌُو٣ْ 
ٕٔ

  ) . 

ْؼج٤ّ٤ٖ ٛن٤ّ٤ُٖ ؿ٤و ٛئالء ْٜٓ٘ : ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ  ًَ ٝهل هٟٝ اُٜغو١ ػٖ ّؼواء 

ؼواء "  ّْ ْؼج٢ مًوٙ ٓـِطب١ ك٢ ؽب٤ّزٚ ػ٠ِ ٓؼغْ اُ ٌَ ) اُ
ٕٕ

)  ُٚ ّؼو ك٢ هصبء أف٤ٚ ٤ٍِٔبٕ، ٝ (  
ٕٖ

، ٝهبٍ  (  

ْؼج٢ّ ، ًِّْٜٝ ٖٓ  ٌَ اُٜغو١ : " أْٗل٢ٗ ٗغلح ثٖ ػجل األػ٠ِ اُؼز٤و١ ُؼ٤ِوخ اُّلػل١ ٣ٔلػ ا٤ُُٞل ثٖ َِْٓ اُ

) َُٛن٣َْ "  
ٕٗ

  ) . 

ب عبء ك٢ ه٤ٖلرٚ : ّٔ ٓٝ 

 

ْؼت أؿِِت  ًَ ٍٍ ًو٣ْ أُٖ٘ت = ك٢ ٣بكغ ٖٓ كوع  ) ٓلؽبً ُجِٜٞ
ٕ٘

  ) 

 
                                                           

1
  ٔٓ٘ــ  ٓٓ٘و  91ٗ، ص  ٔجمهرة النسب ، تحقٌق عبد السّتار أحمد فّراج ، ج  
9
 ٕ٘ٔاسة وتحقٌق ، ص النسب ، در 9ٕٕالنسب ، ص  
ٔٓ
 ٕ٘ٔ، ص  ٓٔج تحقٌق محمود فردوس العظم ، أنساب األشراف ،  
ٔٔ
ٌن ، القسم األّول ، ص   ٌّ ٌن ، ج  4ٙٔدٌوان الُهَذل ٌّ  94ٓٔ، ص  ٖ، شرح أشعار الُهَذل
ٕٔ
 1ٕ٘العقد الفرٌد ، المجلّد الثالث ، ص  
ٖٔ
 ٖٔٔالمؤتلف والمختلف ، ص  
ٔٗ
تهذٌب مستمر األوهام على ،  4ٔٔ، ص  ٕعن المؤتلف والمختلف فً األسماء والكنى واألنساب ، ج  اإلكمال فً رفع اإلرتٌاب 

 ٖٙٔذوي المعرفة وأولً األفهام ، ص 
ٔ٘
 1ٔــ  49، تذكرة األلباب بأصول األنساب ، ص  9ٓ٘، ص  ٘ٔمجلّة العرب ، سنة  
ٔٙ
 1٘1ٔ، ، القسم الّرابع ، حاشٌة ص  1ٕ9م الثانً ، ص ، القس 1ٓ1ٔالّتعلٌقات والّنوادر ، القسم الّرابع ، حاشٌة ص  
ٔ4
ًّ ، ورقة  ٔٗمختصر اقتباس األنوار والتماس األزهار فى أنساب الصحابة ورواة اآلثار ، ورقة   م ٌْ ، رسم  9ٗ، رسم الُخَث

 الدعديّ 
ٔ1
 4ٙ٘ٔالتعلٌقات والّنوادر ، القسم الّرابع ، ص  
ٔ9
ابق    1ٓ1ٔ، القسم الّرابع ، ص المصدر السَّ
ٕٓ
ًّ الهجري وأبحاثه فً تحدٌد المواضع ، ص    ٖ٘أبو عل
ٕٔ
 1ٓ1ٔالتعلٌقات والّنوادر ، القسم الّرابع ، ص  
ٕٕ
ابق    1ٓ1ٔ، القسم الّرابع ، حاشٌة ص المصدر السَّ
ٕٖ
ابق     وحاشٌتها 1٘1ٔ، القسم الّرابع ، ص المصدر السَّ
ٕٗ
ابق     91ٙ، القسم الثانً ، ص المصدر السَّ
ٕ٘
ابق     91٘، القسم الثانً ، ص  1ٔ4ٔو  4٘ٓٔ، القسم الّرابع ، ص المصدر السَّ



َُٛن٣َْ "  ْؼج٢ ٖٓ  ٌَ ْؼج٢ ٖٓ ُٝل ُػْزجَخ ثٖ عئ٣ّخ اُ ٌَ ) ٝهبٍ : " أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ػجل اٌُو٣ْ اُ
ٕٙ

  ) . 

 

ْؼج٢ !  ٌَ ْؼج٢ّ أٌؿ َُبػلح ثٖ عئ٣ّخ اُ ٌَ  هِذ : هثّٔب ٣ٌٕٞ ُػْزجَخ ثٖ عئ٣ّخ اُ

 

وٝ م١ اٌُِ 4٘ٙٝهبٍ ٓجبهى ثٖ ٣ؾ٠٤ اُـَب٢ٗ ) د  ْٔ ْؼت ثطٖ هٜٛ َػ ًَ ) ت " ٛــ ( : " 
ٕ7

، ٝهبٍ : " ٖٝٓ  (  

َِٛ اُْبػو ، ٝأثٞ ًج٤و صبثذ  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت اُجطٖ ٕقو اُـ٢ّ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ٣ٍٞل ثٖ ه٣بػ ثٖ ٤ًِت ثٖ  ًَ ث٢٘ 

٠ٍُِّٔ ثٖ  َُٜن٢ُِّ ٝأٍٚ  ْؼت اُْبػو ، ٝأثٞ ًج٤و اُ ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ َفبُل ثٖ ػٔو ثٖ ػجل ثٖ 

٢ٍُِّٔ ثٖ ػ َِٛ أُؾّلس " ػجل هللا ثٖ  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ) جل هللا ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ 
ٕ4

، ٝعبء ك٢  (  

) ؽب٤ّخ اٌُزبة " ثٖ ػجل ثٖ ؽج٤ت " 
ٕ9

٢ِْٔ ثٖ  (   ٍُ ٢ِْٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ  ٍُ ، ٝعبء ك٤ٜب : " ك٢ َٗقخ ٣بهٞد 

) ػجل ثٖ ؽج٤ت ُْ ٣ّْلك ٝال ٙجٜ ٍٟٞ ا٤َُٖ ٝاُّّلّ " 
ٖٓ

  ) .  

 

وٝ م١ هِذ :  ْٔ ًّ من بنً ُِْؾ٤ب٢ِّٗ ٤ٌُٝ ٖٓ ث٢٘ ًؼت ثٖ ًبَٛ ،  اٌُِتَػ م بن َعْمرو بن الَحاِرث وصْخر الغ ٌْ ُخَث
ل ٌْ ٠ٍُِّٔ  ، ٝهُٞٚ : ) أثٞ ًج٤و بن َتِمٌم بن َسْعد بن ُهَذ َُٜن٢ُِّ ٝأٍٚ  َُٜن٢ُِّ ... ( ْٝٛ ٝاُٖؾ٤ؼ أّٗٚ أثٞ ثٌو  اُ  .  اُ

 

َِِٛخ ٛــ (  : " كُٞل  4ٗ٘ٝهبٍ أُوو٣ي١ّ ) د  ب َٕ ْؼجبً ثطٖ ، ٕٝجؾبً ثطٖ ، ٝثبِٛخ ثطٖ ، ٝ ًَ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس :  ب ًَ

)  ثطٖ "
ٖٔ

   ) ، 

٣ؼوف ثِبْثٖ أث٢ ُؿلَّح ٝثبُ٘غْ اُوِوْ٘ل١ٝهبٍ ٓؾٔل ثٖ أؽٔل اُوِوْ٘ل١  ٛــ : " ث٘ٞ ًؼت  4ٗٙك٤ٔب ًزجٚ ػبّ  َٝ

َِٛ ثٖ ٖٓ اُؼلٗب٤ّٗخ ، ْٝٛ ث٘ٞ  َُٛن٣َْ ٖٓ ٖطثأ٣ٚبً  ب ًَ ْؼت ثٖ  َُٛن٣ًََْ ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ " ، هبٍ : "  اَُؾبِهس ثٖ رَ

) ْٜٓ٘ ٕقو ثٖ ؽج٤ت اُْبػو ٝأثٞ ًج٤و اُْبػو " 
ٖٕ

  ) . 

 

وٝ ثٖ عبثو ثٖ ٍل٤بٕ :  ْٔ َِٛ مًو ك٢ ثؼ٘ األّؼبه ، هبٍ رؤثّٜ ّّواً ك٢ هصبء أف٤ٚ َػ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ  ُٝج٢٘ 

 

ِِٜٛب ثغٍٔغ م١ ٙجبة   ب ًَ  ؽ٤بر٢ إٔ أىٝه ث٢٘ ػز٤و = ٝ

ْؼت أٝ ُفض٤َْْ = ٤ٍّٝبه ٣َٞؽ ُٜب ّواث٢ ا ٌَ ) ما ٝهؼذ ُ
ٖٖ

  ) 

 

 ٝك٢ هٝا٣خ أّٗٚ هبٍ مُي هجَ ٓٞرٚ : 

 

ّْواة  ْؼت أٝ هَُو٣ْْ = ٤ٍّٝبٍه ك٤ب ٍٞؽ اُ ٌَ ) اما ٝهؼذ ث
ٖٗ

  ) 

 

ٌَِّو١ّ ) د  َُّ  ٛــ ( :  7ٕ٘ٝك٢ هٝا٣خ اُ

 

ّْواة  ْؼت أٝ هَُو٣ْْ = ٤ٍّٝبٍه كول ٍبؽ اُ ٌَ ) اما ٝهؼذ ث
ٖ٘

  ) 

 

َُٜن٢ُِّ :  ِو١ اُ ْٔ  ٝهبٍ أ٤ّٓخ ثٖ أث٢ ػبئن اَُؼ

 

 َِ ٍٍ ٕبكٍم ُْ رُل٤ََّ َِٛ = ٓلؽذ ثوٞ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ُِْل  ُٝ ) كِٞ ؿ٤وٛب ٖٓ 
ٖٙ

  ) 

 

                                                           
ٕٙ
ابق    ًّ الهجري وأبحاثه فً تحدٌد المواضع ، ص ،  1٘1ٔ، القسم الّرابع ، ص المصدر السَّ  ٙٗأبو عل
ٕ4
،  ٔردوس العظم ، ج ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق محمود ف ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، ورقة  

 4ٓ، ص  ٔ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق الدكتور علً محمد عمر ، ج  ٗٔٔص 
ٕ1
،  ٔ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، ورقة  

 4ٓ، ص  ٔكتور علً محمد عمر ، ج ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق الد ٘ٔٔص 
ٕ9
 ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، حاشٌة ورقة  
ٖٓ
ابق ، حاشٌة ورقة   ، حاشٌة ص  ٔ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  ٖٖالمصدر السَّ

ٔٔ٘ 
ٖٔ
 14ٔــ  1ٙٔالخبر عن البشر ، المجلّد الرابع ، ص   
ٖٕ
 ٗ٘ٔفً معرفة أنساب العرب ، مخطوط ، ورقة نهاٌة األرب  
ٖٖ
  ٘ٓٔ، ص  ٕٔاألغانً ، ج  
ٖٗ
ابق    ٘ٔٔ، ص  ٕٔ، ج  المصدر السَّ
ٖ٘
ٌن ، ج   ٌّ  1ٗ4، ص  ٕشرح أشعار الُهَذل
ٖٙ
ابق ، ج    ٕٗ٘، ص  ٕالمصدر السَّ



 : َِٛ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ  ٖٝٓ أػّلّ ث٢٘ 

 

َُٜن٢ُِّ .ٔ ْؼج٢ّ اُ ٌَ  ــ أثٞ ًج٤و اُ

 

َُٜن٢ُِّ ، كٜٞ ثبُجبء رؾزٜب ٗوطخ "  4ٕٖهبٍ أثٞ أؽٔل اُؼٌَو١ُّ ) د  ب أثٞ ًج٤ٍو اُ ّٓ ) ٛــ ( : " ٝأ
ٖ7

هبٍ ، ٝ (  

ِْج٢ِّ ) د  ٌَ َِٛ : .... ٝأثٞ ًج٤و ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ  ٕٗٓاُ ب ًَ ْؼت اُجطٖ ثٖ  ًَ ٛــ (  : " ٖٓ ث٢٘ 

ب ّْ ْؼت اُ ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ ) ػو " ػٔو ثٖ ػجل ثٖ 
ٖ4

  )  . 

 

وٝ ْٔ ١ِّٞ ٝػ٘لٙ َػ َٔ وٝ ، ٝٗوِٚ ٣بهُٞد اَُؾ ْٔ  ٝعبء ك٢ رؾو٤ن اُلًزٞه ٗبع٢ ؽَٖ ك٢ ٤ٍبم اَُ٘ت ػٔو ٤ٌُٝ َػ

) ًٔب ك٢ رؾو٤ن اُؼظْ 
ٖ9

وٝ ( ،  (   ْٔ ، ٝعبء ك٢ رؾو٤ن األٍزبم ػجل اَُزّبه أؽٔل كّواط ) ػٔو ( ثلالً ٖٓ ) َػ

ْؼت  ًَ ) ٝى٣بكح اٍْ ػجل ث٤ٖ ػٔو ٝ
ٗٓ

  ) . 

  

ّّلّ ) د  ٍَ ْ ثٖ  ٍِ ّْبػو ٝأٍٚ صبثذ  ٕٕٗٝهبٍ أثٞ ػج٤ل اُوَب َِٛ : ... ٝأثٞ ًج٤و اُ ب ًَ ًَْؼت ثٖ  ٛــ ( : " ٖٓ ث٢٘ 

) ثٖ ػجل ٌّٔ " 
ٗٔ

ٛــ ( : " أثٞ ًج٤و ٝٛٞ ػبٓو ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ  ٕ٘ٗٝهبٍ اثٖ ؽج٤ت ) د ،  (  

 ِٛ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ وٝ ثٖ  ْٔ َُٜن٢ُِّ  " فبُل ثٖ َػ ) َ اُ
ٕٗ

ٛــ (  : " أثٞ  79ٕ، ٝهبٍ اُجّلمه١ ) د  (  

 " َِٛ ب ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ وٝ ثٖ ػجل ثٖ  ْٔ ) ًج٤و ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ َػ
ٖٗ

هبٍ اُّلاههط٢٘ ) ، ٝ (  

بُِي . هبٍ مُي اثٖ ُكَه٣ْ ٛــ ( : "  4ٖ٘د  َٓ بِػو ًج٤و ثٖ  َّْ ج٤ِو ثٖ صَبثِذ اُٜن٢ُ اُ ًَ ) " ل أثٞ 
ٗٗ

  ) . 

 

وٝ ٛــ (  : " 7٘ٗٝهبٍ اثٖ ٓبًٞال ) د  ْٔ َُٜن٢ُِّ  أٍٚ ػبٓو ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ َػ  أثٞ ًج٤و اُ

َُٛن٣َْ ّبػو ْٜٓٞه ، ُٝٚ مًو ك٢ ؽل٣ش  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ ػجل 

) ُؼبئْخ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب " 
ٗ٘

َُٜن٢ُِّ  ٝأٍٚ ػبٓو ثٖ ؽ٤ٌِ  ٕٓ٘ٝهبٍ اُزجو٣ي١ ) د ،  (   ٛــ ( : " أثٞ ًج٤و اُ

َُٛن٣َْ "  ْؼل ثٖ  ٍَ ) ٝه٤َ ػ٣ٞٔو ثٖ ؽ٤ٌِ أؽل ثٖ 
ٗٙ

ْؼت ثٖ  ٖٓٙ، ٝهبٍ اثٖ األص٤و ) د  (   ًَ ٛــ ( ك٢ مًو ث٢٘ 

ْؼت ثٖ ًَ وٝ ثٖ ػجل ثٖ  ْٔ َِٛ : " ْٜٓ٘ أثٞ ًض٤و صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ َػ ب ْؼج٢ّ "  ًَ ٌَ َُٜن٢ُِّ  اُ َِٛ اُ ب ًَ (
ٗ7

  

) . 

 

ْؼت ثٖ ٓبُي ، ٝأثٞ ًض٤و رٖؾ٤ق أثٞ ًج٤و ٝأٍٚ ػبٓو ثٖ صبثذ ٍوٜ اٍْ  ًَ هِذ : ٍوٜ ٖٓ ٤ٍبم اَُّ٘ت مًو 

ْؼت . ًَ  أث٢ ًج٤و ٖٓ ٤ٍبم اَُّ٘ت ًٔب ٍوٜ اٍْ ٓبُي ثٖ 

 

ْؼت اُجط 4٘ٙٝهبٍ ٓجبهى ثٖ ٣ؾ٠٤ اُـَب٢ٗ ) د  ًَ ٠ٍُِّٔ أٖ ...  ٝٛــ (  : " ٖٝٓ ث٢٘  َُٜن٢ُِّ ٝأٍٚ  ثٞ ًج٤و اُ

َِٛ أُؾّلس "  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ٢ِّٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ  ٍُ ) ثٖ ػجل هللا ثٖ 
ٗ4

  )  . 

) ٝعبء ك٢ ؽب٤ّخ اٌُزبة " ثٖ ػجل ثٖ ؽج٤ت " 
ٗ9

٢ِْٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ  (   ٍُ ، ٝعبء ك٤ٜب : " ك٢ َٗقخ ٣بهٞد 

٢ِْٔ ثٖ ػجل ثٖ ؽ ) ج٤ت ُْ ٣ّْلك ٝال ٙجٜ ٍٟٞ ا٤َُٖ ٝاُّّلّ " ٍُ
٘ٓ

  ) . 

 

٠ٍُِّٔ  هِذ : هُٞٚ : ) أثٞ ًج٤و َُٜن٢ُِّ ٝأٍٚ  َُٜن٢ُِّ ... ( ْٝٛ ٝاُٖؾ٤ؼ أّٗٚ أثٞ ثٌو  اُ  .  اُ

 

                                                           
ٖ4
  ٗٔٗ، ص  ٕشرح ما ٌقع فٌه التصحٌف والتحرٌف ، ج  
ٖ1
 19ٔو  11ٔ، ص  ٔجمهرة النَّسب  ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  
ٖ9
 4ٗالمقتضب من كتاب جمهرة النسب ، ص  
ٗٓ
 ٔٓ٘، ص  ٔ، ج  عبد السّتار أحمد فّراججمهرة الّنسب ، تحقٌق  
ٗٔ
 ٕٙٔالنسب ، دراسة وتحقٌق ، ص ،  9ٕٕالنسب ، ص  
ٕٗ
 ٘ٗٗالمشتبه فً الرجال اسماؤهم وأنسابهم ، ص  ، 1ٕٕنوادر المخطوطات ، المجلّد الثانً ، ص  
ٖٗ
 11ٔ، ص  ٓٔج تحقٌق محمود فردوس العظم ، أنساب األشراف ،  
ٗٗ
 9ٖ٘ٔالمؤَتلِف والمخَتلِف ، المجّلد الرابع ، ص  
ٗ٘
   ٔٙٔ، ص  4اإلكمال فً رفع اإلرتٌاب عن المؤتلف والمختلف فً األسماء والكنى واألنساب ، ج   
ٗٙ
 ٙٙ، ص  ٔشرح دٌوان الحماسة ، ج  
ٗ4
 ، رسم الَكْعبً ٔٓٔ، ص  ٖاللّباب فً تهذٌب األنساب ، ج  
ٗ1
،  ٔ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، ورقة  

 4ٓ، ص  ٔمد عمر ، ج ، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق الدكتور علً مح ٘ٔٔص 
ٗ9
 ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، حاشٌة ورقة  
٘ٓ
، مختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  ٖٖمختصر جمهرة النسب البن الكلبً ، حاشٌة ورقة  

 ٘ٔٔ، حاشٌة ص  ٔ



ٛــ ( : " أثٞ ًج٤و : ّبػٌو ٕؾبث٢ٌّ اّزٜو ث٤ٌ٘زٚ ، ٝأٍٚ ػبٓو ثٖ اُؾ٤ٌِ أؽل  9ٖٓٔٝهبٍ اُجـلاك١ّ ) د 

ّْ اُؾبء أُِٜٔخ ٝكزؼ اُّّلّ ٝآفوٙ ٤ٍٖ ِٜٓٔخ ، ٝأثٞ ًج٤و : ػ٠ِ ٝىٕ  َُٛن٣َْ ، ٝاُُؾ٤ٌِ ثٚ ث٢٘ ٍؼل ثٖ 

) فّلف اُٖـ٤و " 
٘ٔ

  ) .  

ًَْؼت ثٖ ًبَٛ ثٖ اُؾبهس ثٖ ر٤ْٔ ثٖ ٍؼل ثٖ  ٙٙٔٔ) د  ٝهبٍ ا٤ُلا٢ُ ٛــ ( : " أثٞ ًج٤و اُْبػو ٖٓ ث٢٘ 

) ٛن٣َ " 
ٕ٘

  ) . 

 

) ٝهبٍ اُنٛج٢ : ٝثٔٞؽلح : أثٞ ًج٤و اُّٜل٢ُ ػبٓو . ّبػٌو أ٣ٚبً " 
ٖ٘

  ) . 

 

َُٛن٣َْ ، هبٍ اثٖ ٗبٕو ا  ٖٓ ٌَ َُٜن٢ُِّ  ّبػٌو كؾ رؼ٤ِوبً  ٛــ ( 4ٕٗ) د  ُل٣ٖهِذ : هُٞٚ اُّٜل٢ُ ْٝٛ اّٗٔب ٛٞ اُ

ػ٠ِ ٓب هبُٚ اُنٛج٢ّ : " هبٍ : ًٝج٤و ثٔٞؽلح ، هِذ : ٌَٓٞهح ٓغ كزؼ اٌُبف ، هبٍ أثٞ ًج٤و اُّٜل٢ُ ػبٓو 

 ّبػو أ٣ٚب .

َُٛن٣َْ ، ال أػِْ ك٤ٚ فّلكب  َُٜن٢ُِّ  ٖٓ ث٢٘  هِذ ًنا ٗوِزٚ ٖٓ فٜ أُّٖ٘ق ، ٝهُٞٚ : اُّٜل٢ُ رٖؾ٤ق ، اٗٔب ٛٞ اُ

َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ كٜٞ ػبٓو  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ وٝ ثٖ ػجل  ْٔ ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فبُل ثٖ َػ

َُٜن٢ُِّ  ، ٝه٤َ اٍْ أث٤ٚ اُؾٌِ ، ٝه٤َ اُؾ٤ٌِ ، ثبُزٖـ٤و ، ك٤ٔب مًوٙ أُوىثب٢ّٗ ك٢  َُٛن٣َْ اُ ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ رَ

اٍزْٜلد ػبئْخ ثْؼو ألث٢ ًج٤و أْٗلرٚ اُ٘ج٢ ٠ِّٕ هللا ٓؼغْ اُْؼواء ، ٝأهاٙ ُوت أث٤ٚ صبثذ ٝهللا أػِْ ، ٝهل 

َِّْ مًود اُوٖخ ك٢ ًزبث٢ عبٓغ ا٥صبه ٝهلل اُؾٔل " ٍَ َٝ )  ػ٤ِٚ 
٘ٗ

ٛــ (  :  4ٕٗٝهبٍ اثٖ ٗبٕو اُل٣ٖ ) د ،  (  

َُٜن٢ُِّ  ٛنا ثلزؼ اٌُبف ًَٝو أُّٞؽلح ٝآفوٙ هاء ، ٝأٍٚ ػبٓو ثٖ صبثذ ثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ فب " ُل أثٞ ًج٤و اُ

َُٜن٢ُِّ  اُْبػو ، ٝه٤َ :  َُٛن٣َْ اُ ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ْؼت ثٖ ٓبُي ثٖ  ًَ وٝ ػجل  ْٔ ثٖ َػ

) اٍْ أث٤ٚ اُؾ٤ٌِ ، ٝه٤َ : اُؾٌِ " 
٘٘

، ٝهبٍ اُؾبكع اثٖ ؽغو : " ٝثٔٞؽلح ٌَٓٞهح ٓقللبً : أثٞ ًج٤و  (  

 اُّٜل٢ُ ػبٓو ، ّبػو أ٣ٚبً .

)  "َُٛن٢ُِّ  ال ّٛل٢ُ . اٗز٠ٜ هِذ : ٛٞ 
٘ٙ

  ) . 

 

ث٤ِل١ّ ) د  و  ٕ٘ٓٔٝهل ٙجٜ اُيَّ َْ ٌَ َٞ ثِ ُٛ َٝ ُٜٞه  ْْ َٓ َُٜن٢ُّ ّبػٌو  ًِج٤و اُ أَثُٞ  َٝ ٛــ ( ًج٤و ثٌَو اٌُبف كوبٍ : "  

ٌَبف "  ُْ ) ا
٘7

  . ) 

 

ِو١ّ ) د  ٌَّ َُّ َُٛن٣َْ ، هبٍ اُ ْؼل ثٖ  ٍَ ٛــ (  : " ُعَو٣ْت  7ٕ٘هِذ : ٝهل َٗت ثؼْٜٚ أثب ًج٤و ا٠ُ ث٢٘ ُعَو٣ْت ثٖ 

َُٛن٣َْ هٜٛ أث٢ ًج٤و "   ٖٓ (
٘4

ُٜن٤ّ٤ُٖ : " أثٞ ًج٤و ٝأٍٚ ػبٓو ثٖ  (   ، ٝعبء ك٢ ّؼو أث٢ ًج٤و ك٢ ك٣ٞإ اُ

َّْ أؽ َُٛن٣َْ ، ص ْؼل ثٖ  ٍَ ) ل ث٢٘ ُعَو٣ْت " اُُؾ٤ٌِ أؽل ث٢٘ 
٘9

ْؼل  ٕٗ٘، ٝهبٍ اُّوّب٢ٛ )  (   ٍَ ٛــ ( : " ُعَو٣ْت ثٖ 

) ْٜٓ٘ ... ٝأثٞ ًج٤و ػبٓو ثٖ اُؾ٤ٌِ اُْبػو " 
ٙٓ

ْؼل ثٖ  ٙ٘ٗ، ٝهبٍ اثٖ ؽيّ ) د  (   ٍَ ٛــ (  : " ُٝٝل 

ّْبػو "  َُٜن٢ُِّ  اُ ) َُٛن٣َْ : فو٣ت ٖٓ ُٝلٙ أثٞ ًج٤و اُ
ٙٔ

  )  . 

 

 يّ رٖؾ٤ق ُعَو٣ْت . هِذ :  فو٣ت ػ٘ل اثٖ ؽ

 

ّّلّ ٝ ٍَ ْ ثٖ  ٍِ ِْج٢ِّ ٝأثٞ ػج٤ل اُوَب ٌَ ّٔ ػ٤ِٚ اُ َِٛ ، ًٔب ٗ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ اثٖ ٝاُٖؾ٤ؼ ك٢ َٗت أث٢ ًج٤و أّٗٚ ٖٓ ث٢٘ 

ٌَِّو١ّ ٖٝٓ ٗوَ ػ٘ٚ  اثٖ ٗبٕو اُل٣ٖؽج٤ت ٝاُجّلمه١ ٝاثٖ ٓبًٞال ٝاثٖ األص٤و ٝ َُّ كْٜ أػِْ ثبَُ٘ت ٖٓ اُ

َُٛن٣َْ .  ًبُوّب٢ٛ ْؼت ثٖ  ًَ  ، ًٔب أّْٜٗ ٍبهٞا ػٔٞك َٗت أث٢ ًج٤و ا٠ُ إٔ إِٔٝٞٙ ا٠ُ 

 ٖٝٓ أٝالكٙ فّلٝح مًوٙ ك٢ ّؼوٙ كوبٍ :

 

                                                           
٘ٔ
 9ٖٔ، ص  ٔشرح أبٌات مغنً اللبٌب ، ج  
ٕ٘
 ٓٔٔعرب و سٌرة خٌر الورى ، ص حلة السٌرا فى أنساب ال 
ٖ٘
      1ٕٕ، ص  ٕنوادر المخطوطات ، ج  
٘ٗ
 9ٕٙــ  9ٕ٘، ص  4توضٌح المشتبه فً ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ، ج  
٘٘
 49ٖــ  41ٖجامع اآلثار فً السٌر ومولد المختار ، المجّلد الرابع ، ص  
٘ٙ
 14ٔٔتبصٌر المنتبه بتحرٌر المشتبه ، القسم الثالث ، ص  
٘4
 تاج العروس : رسم كبر  
٘1
ٌن ، ج   ٌّ    ٕ٘٘ ، ص ٕشرح أشعار الُهَذل
٘9
ابق ، ج     9ٙٓٔ ، ص ٖالمصدر السَّ
ٙٓ
 4ٓٓٔالتعلٌقات والّنوادر ، القسم الّرابع ، حاشٌة ص  
ٙٔ
               94ٔجمهرة أنساب العرب ، ص  



 ِّ ّٞ ُٚ = َُٝٞف ٣ِوبٛب ُلٟ أُزٜ ّٓ ) ٣ج٢ٌ فّلٝح إٔ ٣لبهم أ
ٕٙ

  )  

 

َُٜن٢ُِّ ْٜٝٓ٘   هصبٙ ك٢ ّؼوٙ كوبٍ :  فبُل ثٖ أث٢ ًج٤و اُ

 

 َٕ َِٜي ُِِزُواِة األَػلَوِ ٣ب ََُٜق َٗل٢َ ًب ع َٝ  ُٗ ث٤َب َٝ حُ فبٍُِل =   ِعلَّ

وِ  َٚ ٤ِق األَٗ ََ ًَ م٣َِِخ أَٝ  َٞ َُ اُ ض ِٓ ٍٚ َُْ رَُؾَ أٍَواُهُٙ =  ع َٝ  ُٗ ث٤َب َٝ 

و١  َٔ ؼ َٓ  ٍٗ َّْ ُهِىئزُُٚ = كََِجِضُذ ثَؼَلَى َؿ٤َو ها ِٚ كَضُ ) كََوأ٣َُذ ٓب ك٤
ٖٙ

  ) 

 

ٖ اّزٜو ثبُٖجٞح ٝاُـيٍ ، هبٍ اُّٞبء  ّٔ ٛــ ( : " ٝهل ّٜو أ٣ٚبً ثبُٖجٞح ٝاُـيٍ عٔبػخ  ٕٖ٘) د ٝٛٞ ٓ

َُٜن٢ُِّ "  َُٜن٢ُِّ ، ٝأثٞ ٕقو اُ ) ٖٓ ّؼواء اُؼوة ، ْٜٓ٘ : أثٞ ًج٤و اُ
ٙٗ

  ) . 

 

َُٜن٢ُِّ .ٕ ْؼج٢ّ اُ ٌَ  ــ أثٞ ثٌو اُ

 

ِْج٢ِّ ) د  ٌَ َُٜن٢ُِّ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٍِٔ ٕٗٓهبٍ اُ َِٛ أثٞ ثٌو اُ ب ًَ ٠ ثٖ ػجل هللا ثٖ ؽج٤ت ٛــ ( : " ٖٓ ث٢٘ 

َِٛ أُؾّلس "  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ) ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ 
ٙ٘

َُٛن٣َْ أثٞ ثٌو  79ٕ، ٝهبٍ اُجّلمه١ ) د  (   ٛــ (  : " ٖٓ 

َِٛ ثٖ  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٜن٢ُِّ أُؾّلس ٝأٍٚ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ  اُ

 ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ ْؼت ، ٝٝاّلٙ أُٖ٘ٞه أثٞ عؼلو أ٤ٓو اَُؾبِهس ثٖ رَ ًَ َُٛن٣َْ ، ٣ٝوبٍ ػجل ثٖ اَُؾبِهس ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ  ْؼل ثٖ 

)  أُئ٤ٖ٘ٓ اُوٚبء ، ًٝبٕ ٤ٍٔواً ألث٢ اُؼجّبً أ٤ٓو أُئ٤ٖ٘ٓ 
ٙٙ

: " ٛــ (  7٘ٗهبٍ اثٖ ٓبًٞال ) د ، ٝ (  

ْؼت ثٖ  ًَ ٠ٍُِٔ ثْٚ ا٤َُٖ ٝثبإلٓبُخ كٜٞ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ  ٝأٓب 

َُٜن٢ُِّ  "  َُٛن٣َْ أثٞ ثٌو اُ ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ) ٓبُي ثٖ 
ٙ7

، َٝٗجٚ األّؼو١ ) ٖٓ (   

ًَبػِٔبء اُووٕ اَُبكً ُِٜغوح ( ا٠ُ  ْؼت ثٖ  ًَ َِٛ (
ٙ4

ٛــ ( " ك٢  4ٔ٘ٝهبٍ ػجل اُؾّن اإلّج٢ِ٤ ) د ،  (  

ْؼت ، ٝ ًَ ٢ِّٔ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ  ٍُ ٢ٍُِّٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ  ْؼتاُْغوح  ْجؼ ، ًٝنا َٗجٚ  ًَ ُٕ ٛٞ أفٞ 

 أث٢ٝاأل٤ٓو ؿ٤و أّٗٚ ىاك ث٤ٖ ٠ٍِٔ ٝؽج٤ت ػجل هللا ٝهللا أػِْ ، هٟٝ ػٖ اُؾَٖ ٝٓؾٔل ثٖ ٤ٍو٣ٖ ٝػٌوٓخ 

) ف٤ضٔخ اُٜغ٢ٔ٤ ٝاث٘ٚ ا٤ُِٔؼ ٝٓؼبمح اُؼل٣ٝخ ، هٟٝ ػ٘ٚ ٤ًٝغ ٝأثٞ ٗؼ٤ْ ٝؿ٤وٛٔب ٝٛٞ ٙؼ٤ق اُؾل٣ش " 
ٙ9

  

) . 

 

ّّلّ ) د  ٍَ ْ ثٖ  ٍِ ْجؼ ثٖ ًبَٛ ، هبٍ أثٞ ػج٤ل اُوَب ُٕ ّٕ أثب ثٌٍو ٖٓ ث٢٘  ٛــ ( : " ٖٝٓ  ٕٕٗٝهل ىػْ اُجؼ٘ أ

َُٜن٢ُِّ  اُلو٤ٚ ٝأٍٚ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٠ٍِٔ "  َِٛ : أثٞ ثٌو اُ ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ ) ث٢٘ 
7ٓ

، ٝهبٍ اثٖ ػجل هثّٚ )  (  

َِٛ  4ٕٖد  ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ َُٜن٢ُِّ  اُلو٤ٚ " ٛــ (  : " ٖٝٓ ث٢٘  ) : أثٞ ثٌو اُ
7ٔ

ٛــ (   ٙ٘ٗ، ٝهبٍ اثٖ ؽيّ ) د  (  

َُٜن٢ُِّ  اُلو٤ٚ ٝأٍٚ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٠ٍِٔ "  َِٛ : أثٞ ثٌو اُ ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ َُٛن٣َْ : " ٖٝٓ ث٢٘  ) ك٢ مًو 
7ٕ

  

ْؼل ثٖ َُٛن٣َْ : أثٞ ثٌو  4ٔٙٝهبٍ اُجّو١ ) د ،  ( ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ ( : " ٖٝٓ ث٢٘ 

َُٜن٢ُِّ  اُلو٤ٚ "  ) اُ
7ٖ

  ) . 

 

) ٝىػْ اُٜغو١ ٖٝٓ رجؼٚ أّٗٚ ىُل٢ كوبٍ : " أثٞ ثٌو أُنًٞه ك٢ اُؾل٣ش : ُىَُل٢ِّ " 
7ٗ

، ٝهبٍ اإلّج٢ِ٤ ك٢  (  

َُٜن٢ُِّ اُيُل٢ .... ٝٛٞ ك٢ مًو ُى٤َُْلَخ : "  ٢ٍُِّٔ اُ ّْ ا٤َُٖ ــ ثٖ ػجل هللا ثٖ  ٢ٍُِّٔ ــ ثٚ ْٜٓ٘ ٖٓ اُوٝاح أثٞ ثٌو 

ْجؼ ، ًٝنُي  ُٕ ًَْؼت ٛٞ أفٞ  ْؼت ، ٝ ًَ ٢ٍُِّٔ ثٖ ؽج٤ت ثٖ ػ٣ٞٔو ثٖ ٓبُي ثٖ  ٢ٍُِّٔ ثٖ ػجل هللا ثٖ  اُْغوح : 

                                                           
ٕٙ
ٌن ، ج   ٌّ  9ٓٓٔ، ص  ٖشرح أشعار الُهَذل
ٖٙ
ابق ، ج    1ٕٓٔــ  1ٔٓٔ، ص  ٖالمصدر السَّ
ٙٗ
 1٘ٔــ  4٘ٔالموشً أو الظرف والظرفاء ، ص  
ٙ٘
، جمهرة النَّسب  ، تحقٌق محمود فردوس العظم ، ج  ٖٓٗــ  ٔٓ٘، ص  ٔجمهرة النسب ، تحقٌق عبد السّتار أحمد فّراج ، ج  

، مهرة النسب ، تحقٌق نهاٌة سعٌد عبد هللا  ٕٖٔة النسب ، تحقٌق الدكتور ناجً حسن ، ص ، جمهر 19ٔو  11ٔ، ص  ٔ
  9ٙسلمان ، القسم األّول ، ص 

ٙٙ
  ٕٕٓ، ص  ٓٔج تحقٌق محمود فردوس العظم ، أنساب األشراف ،  
ٙ4
   ٕٖٙ، ص  ٗعن المؤتلف والمختلف فً األسماء والكنى واألنساب ، ج  اإلكمال فً رفع اإلرتٌاب 
ٙ1
 ٕٙالتعرٌف باألنساب والتنوٌه لذوي األحساب ، ص  
ٙ9
ًّ  ٘ٙمختصر اقتباس األنوار والتماس األزهار فى أنساب الصحابة ورواة اآلثار ، ورقة    ، رسم الزلف
4ٓ
 ٕٙٔ، النسب ، دراسة وتحقٌق ، ص  9ٕٕالنسب ، ص  
4ٔ
 1ٕ٘عقد الفرٌد ، المجلّد الثالث ، ص ال 
4ٕ
   91ٔجمهرة أنساب العرب ، ص  
4ٖ
ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم وأصحابه العشرة ، ج      ٖٕٓ، ص  ٔالجوهرة فً نسب النب
4ٗ
  4ٙ1ٔالّتعلٌقات والّنوادر ، القسم الّرابع ، ص  



ُٜنَ  ٢ٍُِّٔ ٝؽج٤ت ػجلاً اُ ) ٢ُِّ اُيُل٢ّ  " َٗجٚ األ٤ٓو ، ؿ٤و أّٗٚ ىاك ث٤ٖ 
7٘

، ًٝنُي َُٗت اثٖ كؽ٤ْ ا٠ُ ُى٤َُْلَخ ،  (  

َُٛن٣َْ "  ُل٢ ٖٓ  ) هبٍ اُٜغو١ : " اثٖ كؽ٤ْ اُيُّ
7ٙ

، ٝهبٍ : " ػج٤ل هللا ثٖ كؽ٤ْ ثٖ ػج٤ل هللا ثٖ ا٤ُُٞل ثٖ  (  

 ِٛ ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ َّٕ ُى٤َُْلَخ ٛٞ  ْجؼ ، ٝىػْ أ ُٕ ْؼت ثٖ  ًَ ٤ْ ثٖ ٗبكغ ثٖ ى٤ٛو ثٖ ّو٣ي ثٖ ٗؼ٤ِخ ثٖ  ِٔ َ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ

َُٛن٣َْ "  ْؼل ثٖ  ٍَ (
77

ْجؼ ، ٝؽ٤٘ٔب ّجّت  (   ُٕ ْجؼ أف٢ ُى٤َُْلَخ ثٖ  ُٕ ْؼت ثٖ  ًَ ّٕ اثٖ كؽ٤ْ ٖٓ ٍّلُخ  ، ٝاُٖؾ٤ؼ أ

َُٛن٣َْ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ وٝ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ْٔ و١ أؽل ث٢٘ َػ ْٔ ْؼج٤ّخ ، ٢ٛٝ ثٍْٜ ثٖ أٍبٓخ ثٖ اَُؾبِهس اُؼ ٌَ ٠ِ٤ِ اُ

ٌَِّو١ّ : " هبٍ ٍْٜ ثٖ أٍبٓخ ثٖ  آوأح َُّ ٤ْ ، مًو اُوٝاح أّٜٗب ُىَُل٤ِّخ ، هبٍ اُ ِٔ ٖٓ هٞٓٚ ، ٖٓ ث٢٘ اَُؾبِهس ثٖ رَ

َُٛن٣َْ ، ٣ْجّت ثبٓوأح ٖٓ هٞٓٚ ، ٢ٛٝ ٠ِ٤ُ ث٘ذ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ وٝ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ْٔ اَُؾبِهس ، ٝٛٞ أؽل ث٢٘ َػ

 ْٔ َُل٤ِّخ ، هٝاٛب أثٞ َػ َُل٤ِّخاَُؾبِهس اُيُّ وٝ  وٝ ، ٝاُغٔؾ٢ ، ٝأثٞ ػجل هللا ٢ٛٝ ٠ِ٤ُ ث٘ذ اَُؾبِهس اُيُّ ْٔ ، هٝاٛب أثٞ َػ

 ، ٝاُغٔؾ٢ ، ٝأثٞ ػجل هللا ، ُْٝ ٣وٝٛب األٕٔؼ٢ " ٝأٝهك اُو٤ٖلح ٝك٤ٜب :  

 

 َِ ّ٘ق ُٔ َِ ٝعِل اُ  ٝهل فلُذ إٔ أُو٠ ث٠ِ٤ِ ٖٓ اُٜٟٞ = ىٓبٗخَ ٝعٍل ٓض

َِ ًو٣ٔخُ ِٓٞٙٞع اُؾل٣ِش ٤٘ٙ٘خٌ = ثؤ ِٔ ََ رْغ ) ٍواهٛب إ ر٘زِؼ اُجق
74

  )  

  

َُٜن٢ُِّ   و١ اُ ْٔ َِٛ ، كول عبء ك٢ ث٤بٕ َٗجٜب ك٢ هّك أ٤ّٓخ ثٖ أث٢ ػبئل اُؼ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ّّ ٗبكغ ٖٓ ث٢٘  ٠ِ٤ُٝ ٢ٛٝ أ

ٌَِّو١ّ : " كوبٍ أ٤ٓخ  َُّ َِٛ ، هبٍ اُ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٜن٢ُِّ  أّٜٗب ٖٓ ث٢٘  و١ اُ ْٔ ثٖ أث٢ ػبئن ػ٠ِ فبُٚ ٍْٜ ثٖ أٍبٓخ اُؼ

 ٣وكُّ ػ٠ِ ٍْٜ ثٖ أٍبٓخ ، ٍْٜٝ فبٍ أ٤ٓخ ، ٝأّ أ٤ٓخ ث٘ذ أٍبٓخ ثٖ اَُؾبِهس . هٝاٛب األٕٔؼ٢ :

  

 َِ  رّٔلؽذ ٠ِ٤ُ كبٓزلػ أّ ٗبكٍغ = ثوبك٤خ ٓضَ اُؾج٤و أََُِ

 َِ ٍٍ ٕبكٍم ُْ رُل٤َّ َِٛ = ٓلؽَذ ثوٞ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ) كِٞ ؿ٤وٛب ٖٓ ُٝل 
79

  )   

 

ْجؼ ٣ٝجلٝ إٔ ّٜوح ُى٤َُْ  ُٕ ْؼت ثٖ  ًَ لَخ ًٝضوح ػلكْٛ عؼِذ أٍْٜ ٣طـ٠ ػ٠ِ أٍٔبء كوٍٝع ٖٓ ث٢٘ ًبَٛ ًج٢٘ 

َِٛ إَ ُى٤َُْلَخ ، ًٔب عبء ك٢ هّك  ب ًَ ْجؼ ثٖ  ُٕ ّْ كْٜ عيٌء ٖٓ ث٢٘  َِٛ ، ٝهللا رؼب٠ُ أػِْ ، ٖٝٓ ص ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ٝث٢٘ 

َُٜن٢ُِّ  اثٖ فبٍ أ٤ّٓخ ػ٤ِٚ ، هبٍ  و١ اُ ْٔ ٌَِّو١ّ : " كوّك ػ٤ِٚ ا٣بً ٍْٜ ثٖ أٍبٓخ ، ا٣بً ٍْٜ ثٖ أٍبٓخ اُؼ َُّ اُ

وٝ ، ٝأثٞ ػجل هللا ، ُْٝ ٣وٝٛب األٕٔؼ٢ " ٝأٝهك اُو٤ٖلح ٝك٤ٜب :  ْٔ  هٝاٛب أثٞ َػ

   

 َِ ِّٞ أث٘ز٢ ػْ ٝإ ً٘ذ فبٍّلً = كزبحً كـ٤و اُؾبهص٤ِّخ كبفَ  كَ

 ٍِ ّٞ ٜب = رّٜيإ كوَع أُغِل ؿ٤و اُزو ّٔ َّٕ اُز٢ أكِغذ ًبث٘خ ػ  كب

ٍِ ًِٝز َْ ٖٓ ػبك٣ٍّخ ُْ رَجَّل  بٛٔب رج٢٘ ُج٤ٍذ كػبئٔبً = ًوائ

 َِ  ر٤ٔ٤ّٔزبٕ أُغُل ك٢ ٖٓ٘ج٤ٜٔب = ٤ًَل٢ ػي٣ٍي ثُّوىا ػ٘ل ٤ٕو

 َِ َّ َٓؾ ِٕ اما ثلد = ٍٞاثوٜب ٣٘ؼجٖ ك٢ ً  ٛٔب كوٍب ٣ّٞ اُوٛب

 ٍِ ) ٓز٠ رلػٞا ٕجؾبً ٝهِْوكاً ٣غجٜٔب = ٖٓب٤ُُذ ٣وٕٝٝ اُو٘ب ؿ٤و ُػّي
4ٓ

  )   

 

ْؼت ثٖ ًبَٛ هِذ : ا ًَ ْؼت ثٖ ًبَٛ ثٖ٘ٞٓ صبثزخ ٍَِِذ َٗجٚ ا٠ُ عّلٙ  ًَ ّٕ أثب ثٌو ٖٓ ث٢٘  ُٖؾ٤ؼ اُضبثذ أ

ِْج٢ِّ . ٌَ  ألهلّ ػِٔبء اَُ٘ت ٝػ٠ِ هأٍْٜ اُ

  

َُٜن٢ُِّ  هبٍ ف٤ِلخ ثٖ ف٤ّبٛ ) د  بثؼخ ٖٓ أَٛ اُجٖوح :  ٕٓٗٝك٢ مًو أث٢ ثٌو اُ َّ ٛــ ( ك٢ مًو هعبٍ اُطّجوخ اُ

َُٜن٢ُِّ  أٍٚ ٍِْ ثٖ ػجل هللا "  ) " أثٞ ثٌو اُ
4ٔ

٠ٍُِٔ ثٖ ػجل  ٖٙٗهبٍ اُقط٤ت اُجـلاك١ ) د ، ٝ (   ٛــ ( : " 

٠ٍُِٔ أثٞ ثٌو  َُٜن٢ُِّ هللا ثٖ  بٕ ك٢ ٕؾبثخ أث٢ عؼلو أُٖ٘ٞه " ، ٝهبٍ : " ًبٕ أثٞ ثٌو ٖٓ اُجٖو١ّ ، ً اُ

اُؼِٔبء ثؤفجبه اُ٘بً ٝأ٣بْٜٓ ، ُٝؽ٢ٌ ػٖ أث٢ اُؼجّبً اَُلّبػ أٗٚ ًبٕ ٣وٍٞ : ٓب هأ٣ذ أؽلاً أؿيه ػِٔبً ٖٓ 

ْفجََوَٗب أثٞ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو اُٜن٢ُ ، ُْ ٣ُؼل ػ٢َِّ ؽل٣ضب هّٜ " ، ٝهبٍ : " أَْفجََوَٗب ػ٢ِ ثٖ أؽٔل اُوّىاى ، هبٍ : أَ 

وٝ ثٖ ػ٢ِ ، هبٍ : أثٞ ثٌو اُٜن٢ُ أٍٚ ٠ٍِٔ ثٖ ػجل  ْٔ صََ٘ب َػ صََ٘ب ثْو ثٖ ٠ٍٞٓ ، هبٍ : َؽلَّ اف ، هبٍ : َؽلَّ ّٞ اُٖ

ٚ ث٘ذ ؽ٤ٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُؾ٤ٔو١ّ ، ٍؤُذ اث٘ٚ اُؼجبً ثٖ أث٢ ثٌو ، كوِذ : أثٞ ثٌو ٓب أٍٚ ؟ هبٍ  ّٓ هللا ٝأ

" ، ٝهٟٝ ثَ٘لٙ ػٖ اثوا٤ْٛ ثٖ ٣ؼوٞة اُغٞىعب٢ٗ ، هبٍ : " أثٞ ثٌو اُٜن٢ُ ٠ٍِٔ : ٠ٍِٔ ثٖ ػجل هللا 

                                                           
4٘
ابق     4ٙ9ٔ، القسم الرابع ، حاشٌة ص المصدر السَّ
4ٙ
اب    4ٙ9ٔ، القسم الّرابع ، ص ق المصدر السَّ
44
ابق     4ٙ1ٔ، القسم الّرابع ، ص المصدر السَّ
41
ٌن ، ج   ٌّ  ٕٕ٘، ص  ٕشرح أشعار الُهَذل
49
ابق    ٕٗ٘، ص  ٕ، ج المصدر السَّ
1ٓ
ابق    9ٕ٘و  ٕٙ٘، ص  ٕ، ج المصدر السَّ
1ٔ
     ٕٕٔالّطبقات  ، ص  



٣ٚؼق ؽل٣ضٚ ، ًٝبٕ ٖٓ ػِٔبء اُ٘بً ثؤ٣بْٜٓ " ، ٝهبٍ : " أَْفجََوَٗب أََُبه ، هبٍ : أَْفجََوَٗب اُٖلبه ، هبٍ : 

صََ٘ب اثٖ هبٗغ : إٔ أثب ثٌو اُٜن٢ُ ٓبد ك٢ ٍ٘خ رَغ ٝف٤َٖٔ ٝٓبئخ "  ) َؽلَّ
4ٕ

  )  . 

 

َُٜن٢ُِّ .ٖ ْؼج٢ّ اُ ٌَ  ــ ٍبػلح ثٖ عئ٣ّخ اُ

 

َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ  ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٜن٤ّ٤ُٖ : " ٍبػلح ثٖ عئ٣ّخ أفٞ ث٢٘  َُٜن٤ّ٤ُٖ ّٝوػ أّؼبه اُ عبء ك٢ ك٣ٞإ اُ

خ "  ًَ ْلِه ُٓ َُٛن٣َْ ثٖ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ ) رَ
4ٖ

َِٛ  79ٕ، ٝهبٍ اُجّلمه١ ) د   (   ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ٛــ (  : " ٖٝٓ ث٢٘ 

 " َِٛ ب ًَ ْؼت ثٖ ٕج٤ؼ ثٖ  ًَ ) ٍبػلح ثٖ عئ٣ّخ ثٖ ػجل ، ٣ٝوبٍ أّٗٚ ٖٓ ث٢٘ 
4ٗ

   ). 

 

ْجؼ ك٢ ٤ٍبم َٗت ٍبػلح ثٖ عئ٣خ ى٣بكح ال إَٔ ُٜب .  ُٕ ْجؼ ، ٝمًو  ُٕ  هِذ : ٕج٤ؼ رٖؾ٤ق 

 

َُٛن٣َْ ٛــ ( : " ٍبػل 7ٖٓٝهبٍ ا٥ٓل١ ) د  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ح ثٖ عئ٣خ أؽل ث٢٘ 

ٌٖ عب٢ٌِّٛ "  ) ، ّبػو ٓؾَ
4٘

)  ، ٝٗوِٚ اثٖ ؽغو اُؼَوّل٢ٗ(   
4ٙ

) ، ٝاُجـلاك١  (  
47

  ) . 

ْؼل ثٖ  ٛــ (  : " 7٘ٗٝهبٍ اثٖ ٓبًٞال ) د  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ ٍبػلح ثٖ ع٣ٞخ ، أؽل ث٠٘ 

خ ، ّبػو عب٢ِٛ ٓؾَٖ "  ًَ ْلِه ُٓ ) َُٛن٣َْ ثٖ 
44

بِػَلح ثٖ ع٣ٞخ أؽل ث٢٘ ،  (   ٍَ  ٍَ ٝهبٍ : " هٟٝ َػٖ ا٥ٓل١ أَٗٚ هَب

َّب خ  ًَ ْلِه ُٓ َُٛن٣َْ ثٖ  ْؼل  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ ْؼت ثٖ  ْؼل ثٖ ًَ ٍَ  َٞ ُٛ َٝ ََٛنا ْٝٛ ،  َٝ ِػو ٓؾَٖ عب٢ِٛ ، 

) َُٛن٣َْ " 
49

  )  . 

 

ْؼل  ٍَ َُٛن٣َْ ( ، ااّل اما اِّٛغ اثٖ ٓبًٞال ػ٠ِ َٗقخ ٍوٜ ٜٓ٘ب ُلظخ ) ثٖ ( ث٤ٖ  ْؼل ثٖ  ٍَ هِذ : ٓب هبُٚ ا٥ٓل١ ) 

ّٔ ا٥ٓل١ ثلٕٝ ٛنا اَُوٜ .  َُٛن٣َْ ، ٝهل ٗوَ اثٖ ؽغو ٝاُجـلاك١ ٗ ٝ 

 

َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ  4ٔٙ) د  ٝهبٍ اُجّو١ ب ًَ ْؼت ثٖ  ًَ َُٛن٣َْ : " ْٜٓ٘ ٍبػلح ثٖ عئ٣ّخ أؽل ث٢٘  ٛــ ( ك٢ مًو 

َُٛن٣َْ ، ًٝبٕ عب٤ِّٛبً  "  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ ) رَ
9ٓ

  )  . 

ِّْ اُغ٤ْ ٝكزؼ اُٞاٝ ثّل ٛٔي ، ٝٙجطٚ أُّٖ٘ق ك٢  9ٔٔٝهبٍ ا٢ٛٞ٤َُ ) د  ٛــ ( : " ٍبػلح ثٖ ع٣ّٞخ ، ثٚ

ْؼت  ًَ ّٞاٛلٙ ثْٚ اُغ٤ْ ٝكزؼ أُٜيح ٝرْل٣ل ا٤ُبء ، ٝه٤َ اثٖ ع٣ٖٞ ، ثبُٕ٘ٞ ، اثٖ ػجل ٌّٔ ثٖ ٤ًِت ثٖ 

َُٛن٣َْ  ْؼل ثٖ  ٍَ ٤ْ ثٖ  ِٔ َِٛ ثٖ اَُؾبِهس ثٖ رَ ب ًَ َؼّل ثٖ ػلٗبٕ ، ثٖ ٕج٤ؼ ثٖ  َٓ و ثٖ  َٚ ُٓ ٤ُْبً ثٖ  خ ثٖ ا ًَ ْلِه ُٓ ثٖ 

٤َِِِّٛخ ٝاإلٍّلّ ، ٝأٍِْ . ٤َُٝذ ُٚ ٕؾجخ . مًوٙ اثٖ ؽغو ك٢ اإلٕبثخ ك٢ اُوَْ  ٌّ ، أكهى اَُغب ّبػٌو ٓقٚو

) "   اُضبُش ك٤ٖٔ ُٚ اكهاى ٝال هإ٣خ ُٚ
9ٔ

  ) . 

 

ْجؼهِذ : ٕج٤ؼ رٖؾ٤ق  ْجؼ، ٝال ٝعٞك الٍْ  ُٕ ْجؼلح ثٖ عئ٣ّخ كك٢ َٗت ٍبػ ُٕ ْؼت اُغّل األػ٠ِ  ُٖ ًَ ٛٞ أفٞ 

 َُبػلح ثٖ عئ٣خ . 

 

ٌّٞ ثبُـو٣ت ٝأُؼب٢ٗ  9ٖٓٔٝهبٍ اُجـلاك١ّ ) د  ٛــ ( : " ٍبػلح ثٖ عئ٣ّخ ّبػٌو ٓؾَٖ ، ّٝؼوٙ ٓؾْ

ّْ اُغ٤ْ ٝكزؼ  ٤َِِِّٛخ ٝاإلٍّلّ ، ٝأٍِْ ٤َُٝذ ُٚ ٕؾجخ ، ُٝعَئ٣ّخ : ثٚ ٌّ أكهى اَُغب اُـبٓٚخ ، ٝٛٞ ٓقٚو

ّْ اُغ٤ْ ٝكزؼ اُٞاٝ ٌٍٕٝٞ أُضّ٘بح اُزؾز٤ّخ ، ثؼلٛب  أُٜيح ثؼلٛب ٣بء ّْٓلكح ، ٝه٤َ : ٛٞ ٍبػلح ثٖ ع٣ٖٞ ، ثٚ

) ٕٗٞ ، ٝهللا رؼب٠ُ أػِْ " 
9ٕ

  )  . 

 

                                                           
1ٕ
 ٕٕٙــ  ٕٕ٘و  ٖٕٕ، ص  ٕٔتارٌخ بغداد ، المجلّد  
1ٖ
ٌن ، القسم األّول ، ص   ٌّ ٌن ، ج  4ٙٔدٌوان الُهَذل ٌّ  94ٓٔ، ص  ٖ، شرح أشعار الُهَذل
1ٗ
 19ٔ، ص  ٓٔج تحقٌق محمود فردوس العظم ، أنساب األشراف ،  
1٘
 ٖٔٔالمؤتلف والمختلف ، ص  
1ٙ
  ٖٕٓ، ص  ٖاإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ، ج  
14
  1٘الث ، ص ، المجلّد الثولُّب لباب لسان العرب خزانة األدب  
11
   4ٔٔ، ص  ٕاإلكمال فً رفع اإلرتٌاب عن المؤتلف والمختلف فً األسماء والكنى واألنساب ، ج  
19
 ٖٙٔتهذٌب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولً األفهام ، ص  
9ٓ
ًّ صلّى هللا علٌه وسلّم وأصحابه العشرة ، ج     ٕ٘ٔ، ص  ٔالجوهرة فً نسب النب
9ٔ
  9ٔشرح شواهد المغنً ، ص  
9ٕ
 ٕٔ، ص  ٔشرح أبٌات مغنً اللبٌب ، ج  



ٌٖ ٣ُؼوف ثؤث٢ ٍل٤بٕ هُزَ ك٢ ٝاهؼٍخ ُٚ كوصبٙ  ) ُٝٚ اث
9ٖ

ٚ ، هبٍ اُجـلاك١ّ ) د  (   ّٔ  9ٖٓٔ، ٝػ٠ِ هٍٞ أّٗٚ اثٖ ػ

ٍّْ ُٚ هزِزٚ ه٤ُْو ، هبُٚ اثٖ ٛــ (  ٝهل أٝهك ثؼ٘ أث٤بد اُو٤ٖلح  : " اُج٤زبٕ ٖٓ ه٤ٖلح َُبػلح هص٠ ثٜب اثٖ ػ

٤ّْل ، ٝهبٍ ؿ٤وٙ : هص٠ ثٜب اث٘ٚ أثب ٍل٤بٕ " ََّ )  اُ
9ٗ

ٛــ ( : " ٣وص٢ ثٜب اث٘ٚ أثب  9ٔٔ، ٝهبٍ ا٢ٛٞ٤َُ ) د  (  

) ٍل٤بٕ " 
9٘

َُٜن٤ّ٤ُِٖ  (    )، ٝٓضِٚ ك٢ ّوػ أّؼبه اُ
9ٙ

َُٜن٤ّ٤ُِٖ : " اثٖ أث٢ ٍل٤بٕ " (    ) ، ٝعبء ك٢ ك٣ٞإ اُ
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)  . 

وِ  ، ٤ُِِّشا ًٝبٕ ٓوزِٚ ك٢ ٣ّٞ ٝاك١ ا٤ُِِّش ، هبٍ اُيث٤ل١ : "  َْ ٌَ ُْ ْؼُوٝف.....  : ٝاٍك ٓؼوٝفٌ  ثِب َٓ  ٌّ ٞ٣ ُٚ َٝ  ٍَ ، هَب

 : ٍبػلحُ ثٖ ُعَئ٣َّخ ٣َوص٢ِ اْثَ٘ٚ

َِْذ  ُّ ا٤ُِِِّش َُٞ هُ ٞ٣ َٕ هل ًب ٞحً َٝ ٍْ َِ =  أُ َْ٘ذ هَُِذ ُوَبئِ خً َُٞ ً َٙ ْؼِو َٓ ٝ  (
94

  ) 

 

 

ٍْ هٓبٙ ثٚ ػزّبة  ٍّْ أٍٚ ع٘لة ، ُٝوجٚ ػجل ٌّٔ ، ٝٛٞ ع٘لة ثٖ ػجٌ هزَ ثَٜ َُٝبػلح ثٖ عئ٣ّخ اثٖ ػ

 :  ه٤ٖلحاُوَو١ ، كوصبٙ ٍبػلح ثو٤ٖلح ٝٓٔب عبء ك٢ 

 

َُّ ػ٠ِ اُؼل١ِّ  ِٚ = ٣ج ٌٍ ثٔضِ  ٝرئث٠ أُقبٍقُ أال ٣ب كز٠ً ٓب ػجُل ّٔ

ٌٌ َٓزٞثُل اُلاِه فبئقُ  ِٚ = ٝال أَٗ ُِْ ٓط٢ٌ ثٔضِ  ٛٞ اُطْوُف ُْ ٣ُْؾ

 

 ٝهبٍ :

 

 كبٕ ٣ي ػزّبٌة إٔبة ثَٜٔٚ = ؽْبٙ كؼ٘بٙ اُغٟٞ ٝأُؾبهفُ 

ٌٖ عٞائقُ  ٌٍ هل ػِٔزْ ٌٓبٗٚ = أماع ثٚ ٙوٌة ٝٛؼ  كبٕ اثٖ ػج

و٣ِق  ُّْ ُٕ اُ  اُقٞاٛقُ رلاهًٚ أ٠ُٝ ػل١ٍّ ًؤّْٜٗ = ػ٠ِ اُلِٞد ػوجب

) كبٕ ري هٌَو أػوجذ ٖٓ ع٤٘لِة = كول ػِٔٞا ك٢ اُـيٝ ٤ًق ٗؾبهُف 
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  )   

 

ْؼت  ًَ َُٛن٣َْ ٛئالء ٝث٘ٞ  ٝهل عبء مًو أؽل هعبالرْٜ ك٢ ٝص٤وخ ك٢ ىٓبٗ٘ب ٛنا ،  ع٘ٞة ٌٓخ أٌُوٓخٖٓ هجبئَ 

ْؼج٢ّ ٛــ ٝٛٞ ٍؼ٤ل ثٖ هّكاك  9ٖٓٔعٔبكٟ ا٥فو  ٙٔٓئّهفخ ثزبه٣ـ   ٌَ َّ أُ٘بىػبد ث٤ٖ  اُ ، ًٝبٕ ٖٓ ّٜٞك ؽ

َُٛن٣َْ .   ث٢٘ ٣بً ٝآٍ ػب٢ُ أَٛ َْٗؼٔبٕ ًِّْٜٝ ٖٓ هج٤ِخ 

 

ك٢ ٝص٤وخ ٓئّهفخ ث٤ّٞ اُضّلصبء ، ًٝبٕ ٓٔضّّلً ُج٢٘ ًؼت عبء مًو أؽل هعبُْٜ ٝٛٞ ػ٤ِّبٕ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ ٝ

 :، ٖٝٓ هعبُْٜ اُن٣ٖ مًوٝا ك٢ اُٞص٤وخ  ٛــ 9ٖٖٔ/ هث٤غ اُضب٢ٗ /  ٔٔ

 . َٓؼٞك ثٖ ؽٔلإ اٌُؼج٢ّ ــ ٔ

 . ؽ٤ب ثٖ َٓؼٞك اٌُؼج٢ّ ــ ٕ

  . ٢ٔ٣ٞٛ ثٖ ؽَٖ اٌُؼج٢ّ ــ ٖ

 . كف٤َ هللا اٌُؼج٢ّ ــ ٗ

   .  ؽبٓل ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ّ ــ ٘

 

 

 

 

                                                           
9ٖ
ٌن ، ج   ٌّ ، ص  1، شرح أبٌات مغنً اللبٌب ، ج  9ٕٗ، شرح شواهد المغنً ، ص  4ٔٔٔــ  ٘ٙٔٔص  ٖشرح أشعار الُهَذلِ

ٔٗ 
9ٗ
 ٗٔ، ص  1شرح أبٌات مغنً اللبٌب ، ج  
9٘
  9ٕٗشرح شواهد المغنً ، ص  
9ٙ
ٌن ، ج   ٌّ   ٘ٙٔٔص  ٖشرح أشعار الُهَذلِ
94
ٌن ، القسم األّول ، ص   ٌّ   ٖٕٙدٌوان الُهَذلِ
91
ٌن ، ج : رسم لٌث ، وانظر :  من جواهر القاموستاج العروس   ٌّ    1ٕٔٔــ  1ٔٔٔص  ٖشرح أشعار الُهَذلِ
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ٌن ، ج   ٌّ  ًّلٓٚ .اٗز٠ٜ  ٙ٘ٔٔــ  ٕ٘ٔٔ، ص  ٖشرح أشعار الُهَذل



 اُغب٢ِٛاُؼٖو  ٖٓػو٣وخ أٜٗب هج٤ِخ ٣غل  ألفجبه هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٝأُززجغ 

ك٢ اُلزٞؽبد اإلٍّل٤ٓخ ٝٓب ٝهل فوط ٜٓ٘ب أكواك ٝعٔبػبد ا٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا،

ثؼلٛب ا٠ُ ع٤ٔغ األٖٓبه اُؼوث٤خ ٝاإلٍّل٤ٓخ ٝث٘لٌ ا٠َُٔٔ }اٌُؼج٢{ ُْٝ 

  .٣قوط ٜٓ٘ب ثطٕٞ رنًو

}اُؼ٢ٙٞ أُْب٢ٍ{ ، ٝهل ٗيؽٞا ٖٓ ك٣به هج٤ِخ ث٢٘  هج٤ِخٖٝٓ ث٢٘ ًؼت 

ْٜٗ اُوٝا٣بد أُزٞاروح أمًوح ، ٝهل  ٛـ {روو٣جبً 9ًٓٓؼت اُؾب٤ُخ }ػبّ 

رْ  (ٛـ 9ٕٖٔػبّ )ٝرؤ٤ًلاً ُٔب مًو أٗٚ ك٢  ،اٍزووٝا عٜخ اُؼّل ٝرجٞى 

اُزؼوف ػ٠ِ أؽل هٓٞىْٛ ا٤ُْـ / ػ٢ِ اٌُؼج٢ ، ثٌٔخ أٌُوٓخ ٝمًو 

ٗوّلً ػٖ أعلاكٙ ، اال أٗٚ ًبٕ ػ٠ِ ػغِخ د اُل٣به اُز٢ ٗيؽٞا ٜٓ٘ب ، ٤َٔٓب

أرغٚ ُٞعٜزٚ ، ٖٓ أٓوٙ ك٢ مُي اُٞهذ ٝٝػل ثؤٗٚ ٍٞف ٣ؼبٝك اُِوبءاد صْ 

 .ٖٝٓ مُي اُٞهذ اٗوطؼذ أفجبهٙ ؽز٠ ٣ٞٓ٘ب ٛنا 

ؽٚو ُ٘ب ٖٓ  اُٖؾواء،ػبٕلخ  ؽوةك٢  (ٛـٔٔٗٔػبّ )ٝٗظ٤و مُي ك٢ 

اُزوؽ٤ت ثٚ  ، ٝمًو أٗٚ  أؽل هعبٍ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت، ٝرْ –اُْو٤وخ  كُٝخ هطو

 (ٛـ 7ٓٓػبّ )ٖٓ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٝاك١ هٛغبٕ ٝأْٜٗ ٗيؽٞا ٖٓ رِي اُل٣به 

، ٝمًو ثؤٕ ػلكْٛ صّلصخ و اٙطواثبد ٤ٍب٤ٍخ ك٢ مُي اُٞهذ روو٣جبً ػ٠ِ أص

هطو ٝاَُؼٞك٣خ ، ٝثؼل  ٓب ث٤ٖا٥ف َٗٔٚ ٝأْٜٗ أٍٝ ٓب اٍزووٝا ك٢ اُؾلٝك 

 اُٜ٘ٚخ اُق٤ِغ٤خ إٔجؾٞا ٖٙٔ ا٤َُ٘ظ اُوطو١ ٣ٝؾِٕٔٞ اُغ٤َ٘خ اُوطو٣خ

.  

-ج٢ اُٜن٢ُ ا٤ُْـ / ػ٢ِ ثٖ ف٤٘لٌ اٌُؼ هٟٝ ُ٘ب (ٛـٙٔٗٔػبّ )ٝك٢ 

رؼوف ػ٠ِ ٓغٔٞػٚ ٖٓ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٖٓ  ؽ٤ٔلإ،إٔ اث٘ٚ هؽٔٚ هللا ، 

ٝهل  اُؼٔوح،ؽٚوٝا ٌُٔخ أٌُوٓخ ألكاء اُؼ٤ٖ[]كُٝخ اإلٓبهاد أُزؾلح

 ٤ٔٝبد اُل٣به ػ٘لٗب ٓضَ }ثٌوٙ { ٝمًوٝا ُٚ َٓ ك٤ْٜ،اٍزٚبكْٜ ٝهؽت 

ُٔزؾلح ٓب ٣وبهة ث٤ٌوٙ { ٝهبُٞا إٔ ػلكْٛ ك٢ كُٝخ اإلٓبهاد اُؼوث٤خ ا} 

 .َٗٔٚ  فَٔبً ٝصّلصٕٞ اُق

  

 

 

 

 

 

 

 



 ث٢٘ ًؼت ٝكوٝع اُقٔبً :  ٤ّٞؿ هج٤ِخ

 

 .آٍ ّٔبً فبٌْٜٓٝٓ٘   اُؼ٢ٙٞ :  كقن -ٔ

 

، ٝفبٌٓ آٍ ػطبف، ٝفبٌٓ آٍ ْٜٝٓ٘ فبٌٓ آٍ ػ٢ِ ؽبٓل:آٍ  كقن -ٕ

 .  فبٌٓ آٍ ػ١ٞ٤ِ_ ٝ ٓؾٔل آٍفبٌٓ ٝ ؽ٤ٔل، 

 

 

 .ْٜٝٓ٘ فبٌٓ آٍ هكاك، ٝفبٌٓ آٍ ػجل اُـّٚ  أؽٔل:آٍ  كقن -ٖ

 

 اُـوكب:   كقن -ٗ

 

 ٍْٓٞ:آٍ كقن  -٘

 ث٢٘ ًؼت: ٤ّٞؿ هج٤ِخ

، ٌُٝجو ٍ٘ٚ اٗزوِذ اُٜن٢ُ  ا٤ُْـ / ػجل هثٚ ثٖ ٛبُغ ثٖ ػبثل ثٖ ػ٢ِ اٌُؼج٢

/ ػجل األٍزبم  – ا٤ُْـ-ا٤ُْقخ ا٠ُ ا٤ُْـ / ػجل اُوؽٖٔ هؽٔٚ هللا ٖٝٓ ثؼلٙ اث٘ٚ 

ػ٢ِ، آٍ فبٌٓ ٝٛٞ ا٥ٕ ٤ّـ ػ٠ِ اُٜن٢ُ اٌُؼج٢ اُوىام ثٖ ػجل اُوؽٖٔ 

ث٢٘ أُْب٢ٍ ٖٓ  ٝفبٌٓ، ، ٖٓ آٍ ؽبٓل ػ١ٞ٤ِ آٍ فبٌٓ _ ٝ آٍ ٓؾٔلفبٌٓ ٝ

  .ًؼت

آٍ فبٌٓ ػ٠ِ  –٤ّـ اُٜن٢ُ / كف٤ََ ثٖ ٛب٢ٓ ثٖ ٕـ٤و اٌُؼج٢ األٍزبم- ا٤ُْـ

 .ث٢٘ ًؼت ٖٓ-اُـوكب  ٝكقن –آٍ أؽٔل ٖٓ  –هكاك 

هؽٔٚ هللا، ٖٝٓ ثؼلٙ ا٤ُْـ / ػجل هللا ثٖ اُٜن٢ُ ا٤ُْـ / ػ٢ِ ثٖ ف٤٘لٌ اٌُؼج٢ 

آٍ أؽٔل ٖٓ كقن ػجل َُٚ ٖٓ  آٍفبٌٓ  ػ٠ِ ٤ّـ-اُٜن٢ُ هكح هللا ثٖ ػ٤ِبٕ اٌُؼج٢ 

 .ث٢٘ ًؼت 

ػ٠ِ فبٌٓ آٍ  –٤ّـ -اُٜن٢ُ اٌُؼج٢ / ػ٣ٞٔو ثٖ هكح هللا ثٖ ٓوكك األٍزبم -ا٤ُْـ

 .آٍ ؽبٓل ٖٓ ث٢٘ ًؼت كقن ػطبف ٖٓ 

فبٌٓ آٍ ؽ٤ٔل ٖٓ ػ٠ِ  –٤ّـ  –اُٜن٢ُ اٌُؼج٢  ا٤ُْـ/ ػ٣ٞٔو ثٖ أؽٔل ثٖ ؽ٤ٔل

 .آٍ ؽبٓل ٖٓ ث٢٘ ًؼت كقن 

 .آٍ ٍْٓٞ ٖٓ ث٢٘ ًؼت كقن ػ٠ِ  –٤ّـ  –اُٜن٢ُ اٌُؼج٢ ا٤ُْـ/ َٓؼٞك ثٖ ٤َِٛ 



 

 ٖٓ ٛن٣َ ث٢٘ ًؼت ْٓب٤ٛو هج٤ِخ

ٗبَٙ ٝكاكغ ػٖ هج٤ِخ ث٢٘  – اُٜن٢ُ ، هؽٔٚ هللاا٤ُْـ / ػ٤ِبٕ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ 

ًؼت ثٔبُٚ ، َُٝبٗٚ ، ػوف ػ٘ٚ اُزوٟٞ ، ٝاُٖلم ٝهٍٞ اُؾن ، ًّلٓٚ ٍغغ 

ك٢ اُوك ، ًبٕ ُٚ ؽٚٞه ٤ٛٝجٚ ُلٟ اُؾٌبّ ك٢ اُْوع روبهع ٓغ  خٍو٣غ اُجل٣ٜ

اُْو٣ق  ٛياع  هؽٔٚ هللا ك٢ مُي اُؼٖو ، ٍٝغٖ ػ٠ِ اصوٛب ؽز٠ إٔ اُْو٣ق 

ّٝهك ػ٤ِٚ اص٤ٖ٘ ّٜٞك  –ػ٤ِبٕ -ٛياع هؽٔٚ هللا هبٍ ٓوُٞزٚ أُْٜٞهح } ُٞ إٔ 

ُْو٣ق ّبًو ثٖ ُل٢ِٖ٘ ٖٓ اُؾٌْ {، "ًٝبٕ ٣لاػ٤ٚ ٝٛٞ كافَ اَُغٖ ،  صْ إٔ ا

 -ٛياع هؽٔٚ هللا ثؼل إٔ أٍزِْ اإلٓبهح ٖٓ ٝاُلٙ ًبٕ ٣ؾزوّ ا٤ُْـ / ػ٤ِبٕ 

هؽٔٚ هللا ، فوط  –ُْغبػزٚ ٝكواٍزٚ ؽز٠ أٗٚ ٣ّٞ رِو٠ فجو ٝكبح ا٤ُْـ / ػ٤ِبٕ 

 –ٖٓ ٌٓزجٚ ٝأػِٖ اُؾلاك صّلصخ أ٣بّ  ، ٝٛنا ٣ؼل ٖٓ اُٞكبء ،ًٝبٕ ا٤ُْـ/ ػ٤ِبٕ 

ٝرول٣و ُلٟ ٤ّٞؿ اُوجبئَ األفوٟ رٜبثٚ األفٖبّ ك٢ هؽٔٚ هللا ، ُٚ ٜٓبثٚ 

اُلػب١ٝ اُوج٤ِخ  ، ٝك٢ اُؼوف اُوج٢ِ ُل٣ٚ ٍٞائو ٣٘ظْ ثٜب ّئٕٞ اُوج٤ِخ ٖٝٓ 

أثوىٛب : اثٖ اُؼْ  ػ٘ل اثٖ ػٔٚ ٓب ٣غ٢ ػ٤ِٚ ألٍ٘بٕ ٝال ػ٘بٕ ، ٝأُزؤَٓ ك٢ مُي 

   .٣غل  أٗٚ ٍٖ ٛنٙ اُوٞا٤ٖٗ ُِؼلاُخ ث٤ٖ أكواك اُوج٤ِخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٛـ9ٖٖٔك٢ ّٜو هث٤غ اُضب٢ٗ  ٔٔثزبه٣ـ -هؽٔٚ هللا-ٕي كػٟٞ ٤ُِْـ /ػ٤ِبٕ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

هـ  تحاضروا 9ٖٖٔفً ربٌع الثانً  ٔٔمضمونه لما كان ٌوم الثلوث الموافق 

الرجال الكمل بالقصر الملوكً العالً وهم: علٌان بن علٌوي الكعبً ومثقب بن 

حامد الزٌدانً وشكى علٌان المذكور أخصامه آل زٌد على جاللة ملٌكنا المعظم 

ٌد باشا الكرٌمً أمٌر هذٌل بأن نضره هللا . أمٌن وصدر أمره الكرٌم على عبده الس

ٌحضر لهم مرضوٌه من قبائلهم وٌجرون بٌنهم الحق وفً الحال حضر لهم 

مرضوٌه وخٌرهم فٌهم فاختار علٌان المذكور حمٌد بن خلٌف الطوٌرقً واختار 

مثقب المذكور عبد هللا بن علً الجابري ثم سألوهم القضاة هً دعاوٌكم عنكم واال 

فأجاب كالً من الخصوم أن دعاوٌنا عنا وعن باقً خماسنا ثم عن خماسكم الغائبٌن 

علٌان المذكور بقوله أدعى ٌامرضوٌه  –إن القضاة إستمدوا منهم المعادٌل فادعى 

وأذكر هللا فً كل نٌه على آل زٌد السمٌه مسلمة محلق العارٌه بمسعود بن حمدان 

ثم خلصنا بعلً بن حامد الكعبً الذي ٌعطون ساٌره وثاٌره ثم قطعوا ساٌره وثاٌره 

أجاب مثقب خٌر من مسعود الكعبً الذي ٌهجٌه وٌطرٌه ال  –الذي من آل زٌد 

فدعوا القضاة علٌان  –وعٌت له داله وال أعرف له قتاله ولً فً الحق مسندات 

بشاهدٌن من الحضار قطافة العنٌه أنها من فالن على فالن المعروفٌن على أن ما 

علٌان المذكور  –قطعوا ......... مسعود الكعبً ، ثم أدعى ذبحنا بن حامد إال بعد 



بكسر القانون الذي ماهو فً قوانٌننا بقوله أن آل زٌد فهموا الحكام غلط فً حامد 

بن علٌوي الكعبً وحضروه الحكام وسلموهم إٌاه وذبحوه مثقب وحمٌد ، وأقول 

مثقب أن هذه أجاب  –إن هذا شق فً القوانٌن والزمهم بالمثٌار فً ما سار 

الدعوه ما أجاوب فٌها إال من على إٌدٌن سٌدنا الذي أجراها وأمدده القضاة فٌما 

ذكر ، ثم إدعى علٌان على آل زٌد أن جات هٌه بٌننا ٌا آل كعب وآل زٌد ثم ثبتت 

العنٌه بالعدلٌه لبنً كعب عند آل زٌد وال عقبها إال ذبحة طوٌمً بن حسن الكعبً 

انً من حمٌد بن علً بالموامٌن العدلٌه ولً فالحق من آل زٌد فً قلب الع

أجاب مثقب خٌر من هذه العنٌه وأن بنً كعب أعطونً عنٌة نظٌف  -مسندات 

فحكم القضاة على مثقب بشاهدٌن على  -مابقوا علٌنا وأخذوا سنه ثم أدعوا علٌنا 

ثم ادعى مثقب  –أن ........ آل كعب وهو نظٌف سنه حولٌه وأنه صافً وافً 

لى بنً كعب وعلى أحمد بالمخصٌه الذي ذبحة أحمد بن حامد الزٌدانً اللً ع

ٌقطف من العنٌه وتجٌنا منه المغلقه بالعدلٌه ثم أدعى مثقب بمثقب الذي رموه 

أجاب علٌان خٌر من ذبحقة أحمد وخٌر  –بنً كعب وصوبوه الٌن غدابه صوابه 

متى حصلت ذبحة أحمد بن وسألوا القضاة مثقب  –من مثقب ال رمٌناه والصوبناه 

أجاب مثقب أن الوقعتٌن حصلت فً الهجر  –حامد ومتى صواب مثقب حصل 

القدٌمه فدعوه القضاة بسبلٌن على نص المده أنها ملحوقه وماهً ممحوقه ولٌما 

ثم أدعى مثقب على آل  –جٌتنا بسبلٌن ندعٌك بشاهدٌن ٌشهدون بطبق دعواك 

جاب العشٌره وفجر بها الدٌره وأحناوهم كعب وعلى دخٌل هللا بالمخصٌه الذي 

أجاب علٌان خٌر التعدٌنا عشٌره  –قبٌله ثم أخذوا غنم وجمال وعقبوا فٌها الوبال 

وال فجرنا بهم دٌره فدعوا القضاة مثقب بشاهدٌن ٌشهدون طبق دعواه فأحضر 

وهم أحمد بن معٌش السروانً  وعبٌدان بن عبد هللا المبلشً  ٗٔشاهدٌن بتارٌخ 

واحد منهم أشهد بجمال مثقب المعروفه الذي بٌد دخٌل هللا الكعبً هو راكب كل 

على واحد من الجمال والقمامً راكب على الثانً جونا بها فً السر وأحنا نزاله 

ثم حلفوا القضاة مثقب على أن ما شهدوا به شهودي فهو صحٌح وحلف مثقب 

خساٌر اللً تقفاها على ماذكر ، وحكموا القضاة على بنً كعب بإٌداها وال

وخساٌرها بذمة راعٌها ، ثم طلبوا القضاة من علٌان شهوده فاختار علٌان الحلٌة 

وحكموا له القضاة باثنً عشر حالف على بنً زٌد أربعه جزامه وأربعه خباره 

وأربعه مواسٌه وحضروا فً الحال وحلفوا باهلل أننا ماعلمنا وال خبرنا لمسعود 

له ثاٌر ثم أختار مثقب الحلٌه وأحتلوا من آل كعب إثنً  المذكور ساٌر وال دمرنا

عشر حالف وحلفوا باهلل أننا ما نقلنا لمثقب سنه حولٌه نظٌفه وٌارجالنا المتوفً 

إنه ذبح فً قلب العانً وثبت عند القضاة طوٌمً عند آل زٌد ثم خٌروا القضاة 

دٌة الرجال بٌنهم بنً كعب فً الدم واال الدسم واختاروا الدسم دون الدم وقدر 

مئتٌن وعشرون لاير عمله من فرض ثمانٌة وعشرون قرش فرانسً وفً الحال 

سلموا آل زٌد آلل كعب الدٌة المذكوره واستلموها آل كعب وطلبوا من آل زٌد ثناها 

فقالوا آل زٌد ما بٌننا ثنا فطلبوا آل كعب من آل زٌد األسا على قصها ومثلها على 



الدم فهم ٌقبلون من آل كعب الدٌه المذكوره دون الثنا  الذي ٌستخٌر الدسم دون

فقبلوا آل زٌد وواسوا آل كعب على ماذكر ثم طال النزاع بٌن القبٌلتٌن وادعى كالً 

منهم بدعاوي ونقر علٌان رجاله حامد بن علٌوي الكعبً فدخلوا بٌنهم أهل الخٌر 

ٌسلمون مٌة لاير بالصلح وأصلحوا بٌنهم وحكموا على آل زٌد المذكورٌن أنهم 

منها خمسٌن لاير مجٌدي فً حامد بن علٌوي ومابقً من الدعاوي تجعلونها 

طٌحة برٌالها ماعدا طوٌمً فقبل كل من الطرفٌن آل كعب وآل زٌد ثم سلموا آل 

زٌد مئة لاير منها خمسٌن لاير مجٌدي آلل كعب واستلموها آل كعب ثم حفلوا 

بنً كعب وبنً زٌد عن العقب والنقب وكفلوا مضمنه فً سد وجٌههم الكل من 

وما تطلب العرب العرب فً سابقة الٌوم وعن الطق والنق من مال وغنم وجمال 

وعن جمٌع الدعاوي ضمانا ماروث ٌرثه الحً بعد المٌت وٌرثه التقً بعد الباٌق 

والبقً عند آل زٌد إال الرجال مقٌده وهو أربعه من الغنم إثنٌن من الضان وإثنٌن 

نها إثنتٌن مثمنه بعشرون لاير فرانسه فً طوٌمً بن حسن المذكور وذلك معزى م

 –بمحضر من ستذكر أسمائهم وشهادتهم فٌه أدناه وكل من الخصوم تبلغه بٌده 

 العز والشرف صل هللا علٌه وسلم .من هجرة من له 9ٖٖٔجماد أول لعام٘

 من آل زٌد: مثقب بن حامد 

 ومسلم بن مثقب 

 ومسعود بن مسفر 

 ومزٌد بن معٌوف 

 شهد بذلك : عٌضه بن محمد الجابري 

 شهد بذلك : سوٌلم بن مرٌود النباتً 

 شهد بذلك : عابد بن جري الضبٌبً

 شهد بذلك : حمٌد بن نافع الضبٌبً

 شهد بذلك : علً بن خنٌفس البقٌلً 

 شهد بذلك : أحمد بن معٌش السروانً 

 شهد بذلك : لوي بن عٌضه 

 مغٌب السروانً  شهد بذلك : حامد بن

 

 

 



 

ك٢ اُؾَبثبد ث٢٘ ًؼت  ، ٖٓ ْٓب٤ٛو هج٤ِخ  ػ٢ِ ثٖ ػبثل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ا٤ُْـ /

ّز٤به ٝٛٞ فج٤و ك٢ روث٤خ اُ٘ؾَ ٝا –اُل٤ٌِخ ، ٣ٝزيآٖ ؽَبثٚ ٓغ اُزو٣ْٞ اُٜغو١ 

ٖٓ  األٓبًٖ اُؼَوح ٣وّٞ ثزوث٤ٜ ٗلَٚ ثؾجبٍ اُؼََ ٝك٢ ٛو٣وخ اٍزقواط اُ٘ؾَ 

٣ٝ٘يٍ ُٜب )ثبُْ٘خ()ٝأَُوثخ ( صْ ٣وّٞ ثٞٙغ أَُوثخ ػ٠ِ ٓلفَ اُ٘ؾَ ٣َٝل 

[، ثٔؼ٠٘ ٖٗت اُؼواّ ػ٤ِٚ ٖٓ ع٤ٔغ اُغٜبد ، ٝٛنا ٠َٔ٣ ك٢ ػوف اُ٘ؾب٤ُٖ ] 

ٌٓبٕ اُ٘ؾَ أ٣بً ًبٕ ، صْ ٣ضجذ اُْ٘خ ثغٞاهٛب ؽز٠ رٔز٢ِ ثبُ٘ؾَ ، ٝٛو٣وخ 

قواط اُ٘ؾَ ٖٓ األٓبًٖ اُٖؼجخ ٝاُؼَوح رقزِق ػ٠ِ ؽَت أٌُبٕ ،  أؽ٤بٗبً اٍز

أؽ٤بٗبً( اُلوؿ  ، ٠َٔ٣ٝ اُؼبهك٣وّٞ ثوطغ اُؼََ ٝاُجؾش ػٖ )أثٞ اُ٘ؾَ ، ٠َٔ٣ٝ 

(صْ ٣َٔي ثٚ ٣ٝٚؼٚ ك٢ اُولٔ صْ ٝك٢ أُٖطِؾبد اُؼ٤ِٔخ ٠َٔ٣ ٌِٓخ اُ٘ؾَ )

ُٝٚ أث٤بد ّؼو ك٢ اُ٘ؾَ ٓٓك٢ اُْ٘خ ، ٝٛنا ك٢ ؽبُخ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٓزَغ ك٢ أٌُبٕ 

ػََ ٓضَ اُؼٞا٣ل// هاؽذ  ١اُ٘ؾَ كبُؾ٤ل ػبٓل//ٓب ٣َٞػ٠ِ ُٕٞ اُيْٛ هبٍ : ) 

ٝاُ٘ؾب٤ُٖ ك٢ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ًضو ال  (ػِّٞ اثٖ ػبثل//ثؼل ٠ٛٝ ٓغ األص٤ٖ٘ ٝاؽل

 .ٔوبّ ُنًوْٛ اُ غ٣زَ

 

 



 

  – ٝاُْبػو / ػجل هثٚ ثٖ ٛبُغ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ-ا٤ُْـ 

ف(، ٝهاػ٢ ًوّ، ُٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ ث٢٘ ًؼت فبٕٚ، ٝٓغ اُوجبئَ )٤ّـ ػو

األفوٟ، ٖٝٓ ٛٞا٣برٚ ا٤ُٖل، ٝروث٤خ اُ٘ؾَ ٝاّز٤به اُؼََ ك٢ ثلا٣خ ّجبثٚ، ٝك٢ 

، ٝأٍٝ ٖٓ أؽ٤ب رواس اُوعي ك٢ ٓ٘بٍجبد اُيٝاعبد اُوٓب٣خ ٖٓ أٝائَ ثٞاهك٣خ ٛن٣َ

 .لزوح ٣ِٞٛٚ ُ اُوعيٛـ( ثؼل اٗوطبع 9ًٖٗٔٝبٕ مُي ػبّ )ػ٘ل هجبئَ ٛن٣َ ، 

 
 



 

 

 

 

 ، هؽٔٚ هللا-ا٤ُْـ / ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

)٤ّـ ػوف(، ُٝٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ اُغ٤ٔغ، ٓؾت ُِق٤و ّٝٓلىٓخ اُٖلم، هؽٔٚ 

إٔ ٣ُـزبة أؽل ك٢ ٓغَِٚ ٝٛٞ ٖٓ ْٓب٤ٛو هج٤ِخ ٛن٣َ  َال ٣وجهللا، ٖٝٓ ٕلبرٚ أٗٚ 

 .ٖٓ ا٤ُٚٞف  اك٢ اُوٓب٣خ، ًٝوّ ا٤ُٚبكخ، ٓغَِٚ ال ٣قِٞ

 

 

 



 

 

 

 

 ، ا٤ُْـ / كف٤ََ ثٖ ٛب٢ٓ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ-األٍزبم

)٤ّـ ػوف( ٝهاػ٢ ًوّ ُٝٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ هج٤ِزٚ ٝٓغ ع٤ٔغ اُوجبئَ، ٖٝٓ 

  .ٖٝٓ أٝائَ ثٞاهك٣خ ٛن٣َ ك٢ اُوٓب٣خٛٞا٣برٚ: ا٤ُٖل ٝأُو٘بٓ، 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  –  ا٤ُْـ/ َٓؼٞك ثٖ ٤َِٛ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ

ُٝٚ اٍٜبٓبد  اُوج٤ِخ٤ّـ ػوف ٕٝبؽت ًوّ ٓؾت ُِق٤و ُٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ 

ػلح ك٢ إّلػ ماد اُج٤ٖ ٖٓ ٕلبرٚ األٓبٗخ ٝاُٖلم ٝؽَٖ اُقِن ٝٛٞ ٖٓ 

 .ْٓب٤ٛو هج٤ِخ ٛن٣َ ك٢ اُوٓب٣خ ٝا٤ُٖل ٝأُو٘بٓ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 األٍزبم / رو٢ً ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ

 ٓؾبٙو ثوَْ اُو٣ب٤ٙبد عبٓؼخ اُطبئق –

 

 

 



 

 

 

 

 

  – ا٤ُْـ / ػ٣ٞٔو ثٖ هكح هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ-األٍزبم  

)٤ّـ ػوف(، ٕبؽت اثزَبٓخ ال رلبهم ٓؾ٤بٙ، ػوف ثلٓبصخ أفّلهٚ ٓغ اُغ٤ٔغ، 

   .ٓؾت ُِق٤و

 

 



 

 

 

ا٤ُْـ / ػجل هللا ثٖ ٓؾٔل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ، هعَ أػٔبٍ ؽوٙ ، فلّ أث٘بء ػٔٞٓزٚ 

٣وق ٓغ اٌُج٤و ٝاُٖـ٤و ، ٓؾت ُِق٤و ك٢ اُلٝائو اُؾ٤ٌٓٞخ ، ٓزٞاٙغ ك٢ ٛجؼٚ ، 

هاػ٢ ٓجبكهاد ك٢ إّلػ ماد اُج٤ٖ ، ٓؾجٞة ث٤ٖ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ُٚ كَٚ ًج٤و 

   .اُغ٤ٔغ  ٠ػِ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  .ٌٓخ٘بء ْٓبهًزٚ ٓغ كوٍبٕ : ػب٣ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ أصاُق٤بٍ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا٤ُْـ / ٙؾٞإ ثٖ ف٤٘لٌ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، هعَ أػٔبٍ، ٕبؽت ػطبء، ػوف 

ثبٌُوّ ٝاُْغبػخ، ُٚ ْٓبهًبد ك٢ ٍجبم اُق٤َ ث٘بك١ اُلو٤ٍٝخ ثٌٔخ أٌُوٓخ، 

هبّ ثل كغ ٖٗق رٌِلخ كزؼ فٜ ُل٣به هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت، ُٝٚ كٝه ًج٤و ك٢ إّلػ ماد 

 –هبٍ: ك٤ٚ اُْبػو َ األفوٟ، اُج٤ٖ، ُٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ٝٓغ اُوجبئ

 :األٍزبم/ ّبٛو اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ك٢ ه٤ٖلِح ٓلٍػ ُٚ ، ٜٝٓ٘ب ٛنٙ األث٤بد 

 ؿ٤و ثَٔٚ ٜٗبه أُؼِٚٚ ا// ٓب رؼيٝ ال اػزيا هٛغبٕ ًِٚ ُٝظ ثٚ ا٤ُٖبػ

 ٖٓ ث٢٘ ًؼت اثٖ ًبَٛ ًواّ أُ٘يُٚ//  اُنؽبػٓو٣ٖٝ االػبك١ ٖٓ اَُْ  ََٗ

  :ك٢ ه٤ٖلِح ٓلٍػ أفوٟ –ٝهبٍ: ك٤ٚ ا٣ٚبً 

 ٠٘ٔ٣ ًٔب كعِٚ ٣َٝوا ًٔب ا٤َُ٘ // ٝاٜٗبه ًَ اُؼبُْ ا٤ُب هوٜٗب 

 ا٤ُبػطذ رؼط٢ ٖٓ اُجَ ٝاُق٤َ // ٝا٤ُبػضذ ثٖلٞف األػلا ٜٙٔ٘ب

 

 

 

 



 

ٖٓ عبٓؼخ أّ اُووٟ،  ًٞثٖ ٓؾٔل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ثٌبُٞه٣ كٜل  األٍزبم اإلػّل٢ٓ:

ُٚ ٓٞاهق رْوف ٓغ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ك٢ فلٓزْٜ ك٢ كوع ٝىاهح اإلػّلّ ثٌٔخ 

  .أٌُوٓخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا٤ُْـ/ ٓؾٔل ثٖ ٕجؾ٢ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، أػٔبٍ ؽوٙ، ٓؾت ُِق٤و، أفّلهٚ ػب٤ُخ، 

  .ٖٓ ٛٞا٣برٚ أُو٘بٓ ٝا٤ُٖل، ٣ٝؼل ٖٓ أٝائَ ثٞاهك٣خ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ك٢ اُوٓب٣خ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أثٞ ػبكٍ/ ٍؾ٤ْ ثٖ ػ٢ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ أؽل هعبٍ األٖٓ أُق٤ِٖٖ ؽَٖ ػ٠ِ ػلح 

 .أٍٝٔٚ ٝفطبثبد ٌّو ٖٓ األٖٓ اُؼبّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أؽل  –ٕبؽت أُْٜ اُؼب٤ُخ اُْبة اُطٔٞػ / كف٤َ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

َٓ٘ٞث٢ هعبٍ األٖٓ اُؼبّ، فلّ أث٘بء ػٔٞٓزٚ فبٕٚ، ٝٛن٣َ ػبٓٚ، ك٢ ٓغبٍ 

ػِٔٚ، ؽَٖ ػ٠ِ أًضو ٖٓ كٝهٙ فبهط اُٖٞٛ ٖٓ هجَ ػِٔٚ ٝآفو اثزؼبس ُٚ ك٢ 

 .ٝٛٞ ٖٓ ْٓب٤ٛو هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ك٢ اُوٓب٣خ  –ً٘لا 

 

 

 

 

 



 

 ٝاُْؼواء اُْؼو 

كٖٔ مٝ اُؼٖو اُغب٢ِٛ كوج٤ِخ ث٢٘ ًؼت هج٤ِخ ّؼو، ًزت ػْٜ٘ أُئهفٕٞ ُٝٗوِذ 

ُ٘ب اّؼبهْٛ ك٢ ك٣ٞإ ّؼو اُٜن٤٤ُٖ، ٝهل اٍزلبك ٖٓ ّؼوْٛ األكثبء ٝاُؼِٔبء 

ٍبػلح ثٖ عئ٣خ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٝأثٞ ًج٤و  –ٝاُجبؽض٤ٖ، ٖٝٓ أثوى ّؼوائْٜ 

 ٗٚ ٓؾ٢ْ ثبُـوائت ""ؽز٠ هبٍ اُ٘وبك ػٖ ّؼوْٛ، أ –اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

أؽٔل ثٖ ؽ٤ٔل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝاُْبػو /  -ٖٝٓ أثوى ّؼواء ٛنا اُؼٖو ا٤ُْـ 

 .هؽٔٚ هللا ، ؽ٤ش ٓضَ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت  ك٢ ًض٤و ٖٓ أُؾبكَ 

ٓضَ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت  –ػجل هثٚ ثٖ ٛبُغ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝاُْبػو /  –ًٝنُي ا٤ُْـ 

ء اُوعي، ٝٛنٙ اُوعيٙ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ك٢ ع٤ٔغ أُ٘بٍجبد هبهع ك٤ٜب ًجبه ّؼوا

  .ال اُؾٖو

 ماعندنا للضٌف حادي//  ً لفا من كل واديـ لّ ب//  ٌامرحبا رحبا سدادي
 . التحٌه ٌقلط على زٌن

 بالديال سٌله سقى غبر// مدبره رب العبادي// ترحٌب نو أرزم هجادي
 .السنٌهوعوض الدٌره 

، اُْبػو اُٜن٢ُ : اُْبػو/ ػج٤ل هللا ثٖ ٣ِٞٛغ اٌُؼج٢ ّٝؼواء هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ْٛ 

، ٝاُْبػو األٍزبم / ثله ثٖ اُٜن٢ُاألٍزبم / ػجل اُوىام ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ 

اُٜن٢ُ ٛو ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ / ّب، ٝاُْبػو األٍزبماُٜن٢ُػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ 

ٜل١ / ٓٝاُْبػو ،اُٜن٢ُ األك٣ت ٝاإلػّل٢ٓ / ػب٣٘ ثٖ ػٞٗ اٌُؼج٢ -،اُْبػو 

، اُٜن٢ُ / ػب٣ِ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ ، ٝاُْبػواُٜن٢ُ ثٖ ػجل هثٚ اٌُؼج٢ 

اُٜن٢ُ ، ٝاُْبػو ؽ٤َٖ ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝاُْبػو / فبُل ثٖ ػ٢ِ اٌُؼج٢ 

٣يثٖ ػجلهللا اُؼي، ٝاُْبػو/ػجلاُٜن٢ُ ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢  ، ٝاُْبػو ْٜٓٞه

، ٝاُْبػو / ػ٣ٞٔو أؽٔل اُٜن٢ُ ٍِطبٕ ثٖ ػ٢ِ اٌُؼج٢ و/،ٝاُْبػاُٜن٢ُ اٌُؼج٢ 

ُوؽ٤ْ ، ٝاُْبػو / ػجل ااُٜن٢ُ / َٓزٞه ثٖ ٣ؾ٢ اٌُؼج٢ ٝاُْبػو، اُٜن٢ُ اٌُؼج٢ 

، ٝاُْبػو / اُٜن٢ُ / ْٓبه١ ثٖ كف٤َ اٌُؼج٢ ، ٝاُْبػواُٜن٢ُ ثٖ َٓزٞه اٌُؼج٢ 

اُْبػو ، ٝاُٜن٢ُ ج٢ / ؽٔبك١ ثٖ ٤َِٛ اٌُؼٝاُْبػو، اُٜن٢ُ ٛب٢ٗ ثٖ ِٛن اٌُؼج٢ 

اُٜن٢ُ ،ٝاُْبػو/ رو٢ً ثٖ ؽ٤٘جَ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ / ٓبعل ثٖ ؽٔبك١ اٌُؼج٢ 

، ٝاُْبػو / ػطبف ثٖ ٓلِؼ اُٜن٢ُ / ٤ٍق ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُْبػوٝ،

ثؼ٘ ٝهل رْ رل٣ٖٝ ، اُٜن٢ُ ٤َِٛ ثٖ ٓؾٔل اٌُؼج٢  /اُْبػو ، اُٜن٢ُ اٌُؼج٢ 

]ِٓزو٠ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ االعزٔبػ٢ }ر٣ٞزو {جٌخ اُزٞإَ هٖبئلْٛ ػ٠ِ ّ

]. 



 

 

ٖٝٓ أثوى ّؼواء ٛنا اُؼٖو أ٣ٚبً ،اُْبػو: ٝاألٍزبم/ ّبٛو ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ 

أصوٟ اَُبؽخ اُْؼو٣خ ُٚ ْٓبهًبد ًضو ػٖ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت فبٕٚ ٝػٖ   –اُٜن٢ُ 

  .هج٤ِخ ٛن٣َ ػبٓٚ ٗٞهك ُٚ ه٤ٖلٙ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ال اُؾٖو

 

 



 

 

 

 

ٓضَ -ّٝبػو اُ٘ظْ ٝاُوعي: األٍزبم / ثله ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ -اُو٘بٓ 

هبهع ًجبه اُْؼواء ك٢ اُوعي ُٚ ْٓبهًبد  –هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ك٢ ع٤ٔغ أُؾبكَ 

ػل٣لٙ َٓغِٚ ػ٠ِ ا٤ُٞرت ، ٣ٔزبى ّؼوٙ ثزو٤ًت أُلوكح اُو٣ٞخ  ٝػٔن أُؼ٠٘ ، 

ٖٝٓ ٛٞا٣برٚ أُو٘بٓ ٍٝغبد اُجو ٝاُزلٌو ك٢ اُطج٤ؼخ ، ٖٝٓ ؽ٤ش اُ٘ٞٓبً 

  .ٝاُجٞهكح ٣ؼل ٖٓ ثٞاهك٣خ ٛن٣َ 

 

 



 

 

 

 

( أؽــل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ )أثٞ ؽــبرْاُْبػو ٝاُو٘بٓ / ػب٣ِ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ 

 .]ك٢ ه٘بٕخ اُٞػٍٞ، ٝاُوٓب٣خ[ْٓـــب٤ٛو هج٤ِخ ٛن٣َ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ثٌبُٞه٣ًٞ ك٢  –ٝاالػّل٢ٓ: ػب٣٘ ثٖ ػٞٗ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ -األك٣ت -اُْبػو 

اإلػّلّ ٣ؼَٔ ثٞىاهح اُضوبكخ ٝاإلػّلّ ٓل٣واً إلكاهح أُزبثؼخ ثٌٔخ أٌُوٓخ، ٕلهُٚ 

ّ ثؼ٘ٞإ }أ٤ٓوح اُؾو٣و{   ٝاٌُزبة اُضب٢ٗ ثؼ٘ٞإ }٣ّٞ ال  ًٕٔٔٓزبة ٗضو١ ك٢ 

 .اال ُؽ٢ِٔ { َظ

 

 



 

 

 

 

 
 

ٝثغبٗجٚ اُْبث٤ٖ  - ا٤ُْـ ٝاُْبػو: ػ٣ٞٔو ثٖ أؽٔل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ –ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ 

رو٢ً ثٖ ػبثل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٝٓؾٔل ثٖ كف٤َ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٕٞهٙ رغَل 

 .أُؾجخ اُٖبكهخ ث٤ٖ أث٘بء اُؼٔٞٓخ 

ٖٓ أُ٘بٍجبد ّبػو هعي ه١ٞ ٓضَ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ك٢ ًض٤و -كبُْبػو: ػ٣ٞٔو 

  اُزول٣و ٖٓ اُغ٤ٔغ.ٝٛٞ ٣َزؾن 

 

 

 

 



 

 

 

اُٜن٢ُ  ، ّبػو هعي ُٚ ْٓبهًبد ًض٤وٙ ك٢ أُؾبكَ اُْبػو/ ػج٤ل هللا اٌُؼج٢ 

  .رْوف ٓغ اُغ٤ٔغ  قاُو٤ٍٔخ ػوف ثبُٖلم ٝاألٓبٗخ ٝاُْغبػخ ، ُٝٚ ٓٞاه

 

 

 

 



 

 

 

اُْبػو: ٜٓل١ ثٖ ػجل هثٚ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ػوف ّؼوٙ ثبُغياُخ ُٚ ْٓبهًبد ك٢ 

ػ٠ِ ًض٤و ٖٓ أُ٘بٍجبد، ًٝنُي ّبهى ثو٤ٖلح ك٢ ػبٕلخ اُؾيّ، ٢ٛٝ َٓغِٚ 

 .ا٤ُٞرت ٤ِّخ، ٝٓلٝٗٚ ك٢ ِٓزو٠ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت } ر٣ٞزو {

ًٖ ٍٜوٛب ُغَ هة اُجو٣ٚ ًٖ ٍٜوٛب ػْن ثب٤َُ ٝؽِّٞ = ٝػ٤  .ٓطِؼٜب: ػ٤

 

 

 

 



 

 

 

ّبػو هعي ُٚ ْٓبهًبد َٓغِٚ ػ٠ِ  –اُْبػو: فبُل ثٖ ػ٢ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 .ٖٓ ٛٞا٣برٚ أُو٘بٓ   –ا٤ُٞرت 

 

 

 

 



 

 

ّبػو ٗظْ، ّؼوٙ ٣ٔزبى ثبُغياُخ  –اُْبػو: ػجل اُوؽ٤ْ ثٖ َٓزٞه اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

ػ٠ِ  –ٝأُلوكح اُو٣ٞخ، ُٚ هٖبئل اعزٔبػ٤ٚ كٝٗذ ك٢ ِٓزو٠ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت 

 .)ر٣ٞزو( 

 

 

 

 



 

ّبػو هعي، ُٝٚ ْٓبهًبد ك٢ ًض٤و ٖٓ  –اُْبػو: ٛب٢ٗ ثٖ ِٛن اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 .أُ٘بٍجبد، فلّ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ك٢ ًزبثخ ػلٍ ثٌٔخ أٌُوٓخ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .ّبػو هعي –اُْبػو / ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 

 

 

 

 



 

  ٛٞاد ا٤ُٖل ٝأُو٘بٓ

األمٌال لها ٌشدون لها الرحال وٌقطعون والجمٌع ٌعشقها  ٌد هواٌةالمقناص  والص

 .بحثاً عن الصٌد 

من عشاق الصٌد والمقناص  – القناص: عمر بن عبد هللا الكعبً الهذلً  وهذا هو

 .ومن بواردٌة قبٌلة بنً كعب فً الرماٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .من عشاق الصٌد والمقناص  -: عبد هللا بن عابد الكعبً الهذلًوالخٌال  -القناص

 

 

 

 

 

 



 

 

ٝٛٞ ٖٓ ْٓب٤ٛو هج٤ِخ  –اُو٘بٓ: األٍزبم / ّبًو ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

  .ث٢٘ ًؼت ك٢ اُوٓب٣خ ٝاُجٞهكٙ

 

 

 

 

 



 

 

 . القناص والشاعر : مشهور الكعبً الهذلً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أٍٝ ٖٓ ػْو  –اُو٘بٓ ، ٝاُلبهً : ػجل اُٜبك١ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 .ٛـ(ٕٙٗٔثج٘لهز٤ٖ ٖٓ أُؤغ ك٢ )ػبّ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وعن الوبر والقهد ورحلة الصٌد فً المقناص ، وخوة النشاما

 األستاذ/ شاهر الكعبً الهذلً هذه القصٌدة : -قال : الشاعر  

 مهههههههها لههههههههـ المحههههههههاجر بالمنههههههههام ارتباطههههههههه//  لبارحههههههههه ٌامهههههههها اتعههههههههوذ مههههههههن ابلههههههههٌسا
 

 الههههههههها علههههههههى حههههههههوض العٌههههههههون إختباطههههههههه//  تههههههههارد كوابٌسههههههههن وتصههههههههدر كههههههههوابٌس
 

 وادرى عهههههههههههاله وال تفٌهههههههههههد الوسهههههههههههاطه//  إّدق وسهههههههههههط القلهههههههههههب مثهههههههههههل الهههههههههههدبابٌس
 

 مهههههههن قهههههههوة الصهههههههرخة تهههههههردد عٌاطهههههههه//  الٌههههههها صهههههههرل حهههههههدب الضهههههههلوع المقهههههههاوٌس
 

 اللههههههههً تحههههههههت وكههههههههز الغههههههههرام وسههههههههٌاطه//  مههههههههاهً همههههههههوم العاشههههههههقٌن المتههههههههاعٌس
 

 واختالطههههههههههطرقهههههههههه تنسهههههههههٌنً البلهههههههههد //  شهههههههههفً لٌههههههههها صهههههههههكت علهههههههههً الههههههههههواجٌس
 

 الٌههههههههافرش روض الفٌههههههههافً بسههههههههاطه//  اسهههههههه  فههههههههً عههههههههرض الرجههههههههال الفههههههههواعٌس
 

 وادٌههههههههه ماكلههههههههه سهههههههههل وانبسههههههههاطه //  فههههههههً ناٌفههههههههاً شههههههههامخ صههههههههعٌب التضههههههههارٌس
 

 قالهههههههههت لهههههههههك اقهههههههههدامك تواطهههههههههه تواطهههههههههه//  ان مهههههههههاتقٌس خطوتهههههههههك فٌهههههههههه تقٌهههههههههٌس
 

 مههههههههاتنعرف جمٌزتههههههههه مههههههههن حماطهههههههههه//  مههههههههن كثههههههههر مافٌههههههههه الشههههههههجاري كههههههههرادٌس
 

 والههههههههوبر واصههههههههوات القهههههههههادي وشههههههههاطه//  وس الجههههههههوارٌسماتسههههههههمع إبههههههههه اال حسهههههههه
 

 فهههههههً روضهههههههتن بالضهههههههٌمرانه محاطهههههههه//  وزههههههههر السهههههههكب فهههههههً عارضهههههههٌنه فهههههههوانٌس
 

 امههههههههن الضههههههههغٌنه والههههههههردى والعباطههههههههه// معههههههههك اخوٌههههههههاك وكههههههههل ابههههههههوهم مفههههههههالٌس
 

 وفمههههههههههٌهم كنههههههههههها مكٌنههههههههههة خٌاطههههههههههه// مهههههههههاهم مههههههههههن اللههههههههههً ٌعملههههههههههون الههههههههههدنافٌس 
 

 علههههههههههى القمههههههههههه ٌجههههههههههدد نشههههههههههاطهكههههههههههالً //  خههههههههههوة رجههههههههههاالً ٌكسههههههههههبون النههههههههههوامٌس
 

 واللههههههً بوسههههههطه مههههههن حٌههههههاة البسههههههاطه//  معهههههههم سههههههالح وكههههههل واحههههههد معههههههه كههههههٌس
 

 خطههههههههههواتهم فقههههههههههد الههههههههههنفس وإلتقاطههههههههههه//  الٌهههههههههها مشههههههههههوا ماتسههههههههههمع اال تهههههههههههامٌس
 

 زجهههههههل القطاطهههههههه مهههههههدرق فهههههههً قطاطهههههههة//  والٌههههههها تخفهههههههوا فهههههههً ضهههههههلوع المتهههههههارٌس
 

 اطههههههههقهههههههال ابشهههههههروا جهههههههاء للوبهههههههار انخر//  ودربهههههههل مهههههههدربلهم رهٌهههههههف االحاسهههههههٌس
 

 كلههههههههههن ٌقهههههههههدم صههههههههههاحبه مهههههههههن صههههههههههفاطه//  وتخهههههههههافتوا قهههههههههدام قلههههههههههب المحهههههههههابٌس



 
 ماِخهههههههذ لنسهههههههناس الهبهههههههوب احتٌاطهههههههه//  وارسهههههههوا علهههههههى قهههههههرمن سهههههههاللة مهههههههراوٌس 

 
 اللهههههههً ههههههههو اتلهههههههى مهههههههاطلع مهههههههن لحاطهههههههه//  واختهههههههار منهههههههها اللهههههههً ٌجهههههههر التهههههههوانٌس

 
 دقههههههههههة صههههههههههواب وفالخشههههههههههٌبه قالطههههههههههه//  بمسههههههههههلبه صههههههههههنع الٌهههههههههههود االبههههههههههالٌس 

 
 امههههههههن انبسههههههههاطه عههههههههامره فههههههههـ مبسههههههههاطه//  هبههههههههوب النسههههههههانٌسوبههههههههاتوا تالعههههههههبهم 

 
 اللههههههً هههههههو اتههههههال مههههههاطلع مههههههن لحاطههههههه//  مههههههن حههههههول قههههههدر اللههههههً ٌجههههههر التههههههوانٌس

 
 مثههههههههل الخههههههههرز منثههههههههور فههههههههوق البالطههههههههه//  واٌههههههههداٌرون الههههههههبن وسههههههههط المحههههههههامٌس

 
 تبرك تحت وكز الغرام وسٌاطه//  هذا هوا بالً وغٌري متاعٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 –لقناص: والشاعر /عاٌش بن عبد الرحمن الكعبً الهذلً من فٌد ، وتصمٌم ، ا

 قال فٌها : عن الوعل ، و الضبً ، والوبر ، والقهدي ، واألرنب ،  وفً قصٌدة له

 

 لشبٌت نارك فً الخال الخالً // إالّ   ما ٌثل  الصدر وٌنفس خواطرنا

 

 نقص بجرته فً المرقب العالً//  قفراً خال مابه اال الوعل ونسنا

 

 فلك الزرافٌل تسمعها من امٌالً//  والضبً اذا قومه القناص ٌشعفنا

 

 ماعاد فً الضلع غٌره شً ٌزهالً//  والوبر إذا كرر التونٌس شوشنا
 

 صوته ٌزٌح الهموم اللً على بالً//  والقهدي اذا باح نور الفجر ٌطربنا

 

 عالًماتسمع اال ام خمس وصوتها //  واالرنب الٌا قفز فً الحزم ٌدهشنا

 

 اال لٌا اصبحت بادي راس مدهالً//  والٌثل  الصدر وٌرٌح خواطرنا

 

 

 



 

 

 نعاكس الرٌح الهبت فً االجوالً//  امٌرنا مع طلوع الفجر وزعنا

 

 عسراً شمارٌخها للوعل منزالً//  من عشقت الصٌد فً المبدى توعرنا

 

 الحالًتباشروا به بعد ماطاح فً //  والً رمى الصٌد من وقته ٌبشرنا 

 

 تجمعوا اللً ٌجً اول واللً جاء تالً//  على جهازاً من الكنود ٌراسلنا

 

 واللً عشقها ٌكالً النجم وٌاللً//  هذي حٌاة الشقى ولها تجمعنا

 

 هً مكسبً فً الحٌاه وراس االموالً//  احفٌت االقدام فً الضلعان واشقتنا

 

 عً ورمً االمثالًوحمل الطالٌع م//  كالً فً عشقه ورمً الصٌد عشقتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المعارك التارٌخٌة

، ؽ٤ش إٔ روو٣جبً [ ٛـ 4ٕٔٔبّ ػك٢ ]ٝهؼذ ٓؼوًخ ػوكٚ  ٖٓ أُؼبهى اُزبه٣ق٤خ

اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ  ٝٓؼٚ اثٖ ّو٤وٚ ٓطو ثٖ ػٞٗهؽٔٚ هللا ، (  )ػ٢ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ

ٝػ٘لٓب هلٓٞا ٖٓ ٢ُ ، هؽٔٚ هللا هج٤َّ اُطِؾ٢ اُٜن ٝٓؼْٜ أ٣ٚبً  –، هؽٔٚ هللا 

 أٌُوٓخ،اُغٔبٍ ٓؾِٔخ ثبُجٚبئغ ٓزغ٤ٜٖ ا٠ُ ٌٓخ  ٖٓ خٝاك١ هٛغبٕ ٝٓؼْٜ هبكِ

ك٢ اُغ٤ِِخ ثٞاك١ هٛغبٕ " ٣ٝوبٍ ُٜب  وةأُـ أمإُخ ٝاهل٤ٖ  ٝعلٝا اُغٔبٝؽ٤ش 

ُْٜ ك٤ٚ هطبع ٛوم ٝاُطو٣ن  هبُٞ-ٓلبهم اُلهٝة " ٍٝؤُْٞٛ ػٖ اٍجبة ٝهٞكْٜ 

.. اال إٔ ث٢٘ ًؼت ُْ  ٖٝٗؾٞا ث٢٘ ًؼت ثؼلّ اُزٞعٚ ا٠ُ ػوكٚ ك٢ ا٤َُِ آٖٓ،ؿ٤و 

ٝٝإِٞا ا٤َُو ا٠ُ إٔ ِٕٝٞا َٓغل ػوكٚ .. ٝٛ٘بى ٝهؼذ  ٣وجِٞا ا٤ُٖ٘ؾخ

 .اُطوم  أٗو٘ ػ٤ِْٜ هطبع أُؼوًخ:

  أٍٝ ٓب أػزيٟ : ػ٢ِ اٌُؼج٢هؽٔٚ هللا ، ( ا٤ُْـ/ ػ٤ِبٕ()) ١ٍ اُواٝبه

لٞٙ ْٗبىٍ اال ٝاُوّٞ اٍز بٕ هاًت كٞم اُغَٔ ٝٓب هبّ ٝعبء، ًٝاُطِؾ٢ [ثــ) هج٤َّ 

 .أهكرٚ هز٤ّلً  ٝأِٛوٞا ػ٤ِٚ هٕبٕخ أُٞد

 ( ًَٝ ٓب عبءو٤لٙ)اُ غَٔكول  أَٓي ثقطبّ اُهؽٔٚ هللا ، )ػ٢ِ ( ُـ أٓب ثبَُ٘جخ  

َِّْق " ك٢ ثط٘ٚ ، ٝك٢ األف٤و  –أؽلاً ٖٓ اُوّٞ ٤َُٔي ثقطبّ اُغَٔ  ٛؼ٘ٚ" ثبُ

: مثؾ٘ب هاػ٢ اَُِْق ا٢ُِ ٓب ٍي  ػب٢ُ  هطبع اُطوم ٕٝبػ ثٖٞدٍ أؽل  اًزْلٚ

ه٠ٓ ر٘جٚ ُنُي ىػ٤ْٜٔ ٝعبء ٖٓ اُقِق ٖٝٓ كٞم ههجخ اُغَٔ  .. فطبّ اُو٤لٙ

ٓطو ثٖ ػٞٗ  –ثوٕبٕٚ .. ُْٝ ٣ِجش اُؾبٍ عيء ٖٓ اُضب٤ٗخ اال ٝهل أر٠  )ػ٢ِ(

ٚ ك٢ اُوٓن ػٔٚ، ٝػٔ ء ثٚ ع٘ت)هطبع اُطوم(  ٝعباُوّٞ ىػ٤ْ  اٌُؼج٢ ٝهزَ

 ." ٣بػْ ؿو٣ٔي ع٘جي األف٤و، ٝهبٍ:" أهربػ

ثٖ ػٞٗ اٌُؼج٢ هٕبٕٚ ٝهاْٛ!  ٓطو -ٝأِٛن  –ٝٛوثٞا ..اٗلٚذ أُؼوًخ

 .ك٤ٔب ثؼل اُوٕبٕخ ٍٞف ٣ؤر٢ رلب٤َٕ فجو 

ػ٠ِ  – ٝهج٤َّ اُطِؾ٢اٌُؼج٢  ػ٢ِ –رْ ٗوَ هؽٔٚ هللا،  اٌُؼج٢(هبٍ اُوا١ٝ )ػ٤ِبٕ 

أٓب  َٗؤٍ هللا ُٜٔب اُوؽٔخ، ...ك٢ ٓوبثو ا٤َُِٖٔٔ هؽٜٔٔب هللا اُغٔبٍ ٝرْ ككٜ٘ٔب 

رغو  اُٖجبػ ًٝبٗذىػ٤ْٜٔ أرذ ػ٠ِ مٍُٞ ك٢  ثبَُ٘جخ ُوطبع اُطوم ٣وبٍ إٔ ٝاُلح

 .ٝر٤ٖؼاثٜ٘ب  ّؼوك٢ 

 

 

 

 



ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ  ػ٠ِ أصو كػٟٞغٖ }ا٤ُْـ /ػ٤ِبٕ اٌُؼج٢{ هؽٔٚ هللا، ٍُ ٝك٢ أؽل األ٣بّ 

أؽلْٛ ًَ ٝاؽل  ك٢ اَُغٖ ٝٓؼٚ ٍغ٘بء أفوٕٝ هبٍ ٝؽ٤٘ٔب ًبٕؽل فٖٞٓٚ، ا

 .ػ٤ِ٘ب هٖٚ ٣ؤ

 رلب٤ِٕٜبٌَ ، ثاُؾبكصخ ػٖ ٛنُْٜٙ  { هؽٔٚ هللا، ٝؽ٠ٌ–هبّ ا٤ُْـ /ػ٤ِبٕ }

( أٗٚ اُْب٣ت)ػ٤ِبٕٓب هبُٚ ٛنا  ٣ؤًَٝهللا  :هبٍ اَُغ٘بءأؽل  ٝػ٘لٓب اٗز٠ٜ ، هبّ

ّٜو ًَ ٣ّٞ ٤ٖ٣ؼ ٕب٣ؼ ك٢ ٗلٌ اُوو٣خ ٝأْٜٗ عَِٞا  ٝأٗب ػ٘لْٛ فبكّٕؾ٤ؼ، 

٣وٍٞ هٓٞا ثٜب ٝهاْٛ  اَُِْق ..ٝاُوٕبٕخ ا٢ُِ ُٔٞد ٝاؽل ٖٓ أُٖبث٤ٖ ٖٓ أصو

 .اؽلْٛ !" أٍ٘بٕ "  كول إبثذ

 !اُوٖخاٗزٜذ 

ٝإٔ ٣لفِْٜ ك٤َؼ ع٘برٚ ..  ٢ٛٝ رؼل  أٍبٍ هللا إٔ ٣وؽْ اُغ٤ٔغ ثوؽٔزٚ اُٞاٍؼخ

 .اُزبه٣ق٤خ األؽلاس  ٖٓ

ّؼواء اُؾلا٣ب  اُز٢ ًبٗذ ٖٓ كٕ٘ٞ ّؼوْٛ ك٢ مُي اُٞهذ ٝك٤ٔب ه٤َ :  ٝهل رـ٠٘ 

 وبٟٝ األٝا٤ُل ٝاُج٤٘ ًَٞح ث٢٘ ًؼت ٓب اُظلو ْٜٓ٘ ٣ؾ٤ل هاػ ك٤ٜب ٗ

ك٢ ه٤ٖلح ُٚ ٣ِٞٛٚ ٣ٔلػ ك٤ٜب أؽل أث٘بء ّبٛو اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ  اُْبػو:ٝهبٍ :

 ثٜنٙ األث٤بدػٔٞٓزٚ 

ـٔزُـٚ أُؼوٝف ٝاُزوؽ٤ت هَّ٘ٚ=  ؽبٓل٣ٖ ٖٓ ث٢٘ ًؼت اثٖ ًبَٛ ٍَ 

بّ ثبُلّ ا٣َٝ٘ٚ=  علٙ ا٢ُِ ٣ؼوكٚ ه٣غ اُِؾوبثٚ َٖ ٔ ِٖ  ٣و١ٝ اُ

ٌّ  – ٝٛ٘بى ٓٞهؼخ ًل١ ثٌٔخ ث٤ٖ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ  أؽلاس – -أفوٕٝ  ٝهٞ

 .ربه٣ق٤ٚ رؾزبط ا٠ُ رل٤٘ل ًٝزبثٚ ٍٞف أهّٞ ثٌزبثزٜب ك٤ٔب ثؼل إ ّبء هللا

 .اُلبئلح أُزؼخ ٝٝاُزبه٣ـ  أر٠٘ٔ ُِجبؽض٤ٖ ػٖ األؽلاس

 

 

 

 

 

 



 هٖخ ك٢ ٌٓبهّ األفّلم:

ك٢ ٤ُِخ ٖٓ ا٤ُِب٢ُ هج٘ ػ٠ِ أؽل اُِٖٞٓ ٝٛٞ كافَ ؽ٤ٚوح أؿ٘بّ ألؽل هعبٍ 

إٔ ٣َوم ٜٓ٘ب ّبٙ، ٝػ٘لٓب أُو٠ اُوج٘ ػ٤ِٚ، رٔذ َٓبئِزٚ،  هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ٣و٣ل

ُٚ اُْبح  اٝاُ ؽلى ػ٤ِٜب؟ هبٍ: }ؽل٢ٗ ػ٤ِٜب اُغٞع!{  كٔب ًبٕ ْٜٓ٘ اال إٔ مثؾٞ

اُز٢ أفنٛب ٝػْٞٙ ٜٓ٘ب ٝأًوٓٞٙ، ٝٛنا ٣ؼل ٖٓ ٌٓبهّ األفّلم ٝإلؽَبٕ ُٖٔ 

 .أٍبء ٝاُؼلٞ ػ٘ل أُولهح 

 جؼ٘ هعبٍ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت  ك٢ اُْغبػٚ ُهٖٔ ٓقزٖوٙ 

ف٤٘لٌ ثٖ ٓؾٔل روو٣جبً ًبٕ اُو٘بٓ : ( ػبّ  ٣ٕٜٓٓي اُ٘ٔٞه اال اُ٘ٔٞه:  هجَ )ٓب 

ك٢ ٍٜٝ ٕقوح  اُ٘ٔو٣و٘ٔ ك٢ عجَ ٓبثل ، ٝهل ّبٛل  -هؽٔٚ هللا  -اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

ًج٤وٙ ، كٔب ًبٕ ٓ٘ٚ اال إٔ ؽبٍٝ اُزقل٢ ػ٘ٚ ٝاالهزواة ٓ٘ٚ ؽز٠ هوة ٓ٘ٚ صْ أِٛن 

، ٝأر٠ ثٚ ا٠ُ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ، ٝهل اُ٘ٔو  ٚ هٕبٕخ ٖٓ ث٘له٤زٚ )أُؤغ ( كوزَػ٤ِ

 .اٍزقلٓٞا ّؾٔٚ ًؼّلط ألٓواٗ ًبٗٞا ٣ؼبٕٗٞ ٜٓ٘ب ك٢ مُي اُؼٖو 

ؽ٤ش إٔ اُنئت أًَ  –ػ٢ِ ثٖ ػبثل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝك٢ عجَ ٓبثل أ٣ٚبً ٝٓغ اُؼْ :  -

أؿ٘بّ أث٘بء ػٔٞٓزٚ ، ٝهل ٗقبٙ اثٖ ػٔٚ ، ٝثبُلؼَ  ِٛغ ك٢ أػ٠ِ هٔخ عجَ ٓبثل 

ٝعٌِ ٣ّٞ ًبَٓ ٣زوهت ٖٓ أ٣ٖ ٣قوط اُنئت ، ٝك٢ األف٤و ّبٛلٙ صْ أِٛن ػ٤ِٚ 

 .هٕبٕخ ٝاؽلٙ كوزِٚ ، صْ أر٠ ثٚ ا٠ُ اثٖ ػٔٚ ٝهبٍ ٛنا اُنئت اُن١ اًَ أؿ٘بٓي 

كف٤َ ثٖ ٛب٢ٓ اٌُؼج٢ عجَ ٓبثل ٝاُنئت : ؽ٤ش إٔ األٍزبم/ ٝٓبىاٍ اُؾل٣ش ػٖ  -

ًبٕ ٣و٘ٔ ك٢ عجَ ٓبثل ، ّٝبٛل اُنئت صْ أِٛن ػ٤ِٚ هٕبٕخ اُٜن٢ُ )اثٞك٤َٖ(  

    .ٝاؽلٙ ٝهزِٚ 

ًبٕ ٢ْٔ٣ ك٢ اُغجَ ٍل٤و ثٖ ٓلِؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝٗنًو أ٣ٚبً إٔ اُو٘بٓ : -

  .! هٓبٙ ثؾغو  ٕٝبكٙبٛل )ٝثو( ٣غو١ ٝٝٗلند اُنف٤وح ٖٓ ث٘له٤زٚ ّٝ

مئت ٕـ٤و  )عوٝ( ًٝنُي ك٢ ٣ّٞ آفو ٝٓٞهغ آفوُْٝ ٣ٌٖ ٓؼٚ ث٘له٤ٚ ٝهل ٕبككٚ 

 .!  ٝهٓبٙ ثؾغو ٝهزِٚ

ّبٛل اُٞثو ٣وػ٠ ك٢ ّغوح اُْوت  –فٚو ثٖ كف٤َ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ اُو٘بٓ :  -

صْ هبّ ثبُزقل٢ ػ٘ٚ ٝاالهزواة ٓ٘ٚ ؽز٠ عبء رؾذ اُْغوح ٝأَٓي ثوعَ اُٞثو 

!  ٝٛنا ٣ؼط٤٘ب ٓئّو ػ٠ِ هٞح ٛنا  ثوٞح ؽز٠ اهرطْ ثبألهٗ ٕٝبكٙ ٍؾجٚٝ

ؤٖ اُو٘بٓ ٍٝوػخ ؽوًزٚ ك٢ ا٢ُْٔ ثلٕٝ اؽلاس ٕٞد ، ٝٛ٘بى اٌُض٤و ٖٓ اُ

   .ػ٠ِ ٍج٤َ االٍزطواك ال اُؾٖوٝأُلبفو ٝاألؽلاس ٝٓب كٝٗزٚ ٛ٘ب 

 



 : ٓبٝهك ك٢ ٤ٍبم ٛنٙ اُؾلا  :  ٖٝٓ هٖٔ اُْغبػخ

 ٓبٗٞؽ٢ ٌُٔبُٚ ٝؽ٢ // ٝارؾب٤ٍق هٝػ أُؾل١ ػ٠ِ اُغبكٍ أُ٘زؾ٢  

 ًٜ٘ب ػٞكد ُٚؾ٢ // ك٣وح ٓبٓؼ٢ ثٖو ك٤ٜب ًٝضو اُؾٌب رلٚؾ٢ 

، عبه ٖٓ ث٢٘ ًؼت   -ًٝبٕ ُٜن اُْبػو  –ؽلا ثٜب ّبػو ؿ٤و ٓؼوٝف ٛنٙ اُؾلا٣خ 

ٝهعغ  ٝاٌُؼج٢ ُٚ ث٘ذ أٍٜب ) ًٔبُٚ( كٝثٜب ر٢ْٔ ٕـ٤وٙ ، ٝثؼل ٓبّل اٌُؼج٢

ُل٣ورٚ )ٙؾ٢( ٢ٛٝ ٓؼوٝكٚ ك٢ ك٣ود ث٢٘ ًؼت ، ٍٔغ ثؤٕ عبهٙ ؽلا ثٜنٙ 

 ٓاُؾلا٣ٚ 

كـ هك ػ٤ِٚ اٌُؼج٢ ثٜنٙ اُؾلا٣ٚ ، ٝروٕل ُٚ ا٤ُٖ هٓبٙ ٝكؼّلً ًَو ُٚ ؽ٤ل اُِؾ٢ 

 ٣ٝٓوبٍ أٗٚ عٌِ ُؾ٤ٚ ك٢ ّن ثؼل ٓبٛبة ا٤ُٖ ٓبد 

 الرؾَق ػ٠ِ أُ٘زؾ٢ // ٓ٘ذ ٝإَ ًٔبُٚ ٝال ٣ٜٔب رْجؾ٢ 

  ٜٝٗب ٕلوح رنثؾ٢ // ٓبرجو٢ ٖٓ اُواً ؿ٤و اُْٞاهة ّٝوق اُِؾ٢ ك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٓواثٜ اُق٤َ ػ٘ل هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت 

 

٢ ًؼت ك٢ اُؼٖو اُغب٢ِٛ ٝك٢ ٕله ٝػ٠ِ ٕؼ٤ل اُق٤َ ٝاُلو٤ٍٝخ ػ٘ل هج٤ِخ ث٘

كبهً اُٖؾواء  –اُْبػو اٌُج٤و  –ٓب كٝٗٚ اُجبؽش ٝأُئهؿ اإلٍّلّ ، ٗنًو ٌُْ 

، كغياٙ  /ٕبُؼ ثٖ كف٤َ هللا أُطوك٢ اُٜن٢ُ ػٖ ٓواثٜ اُق٤َ ػ٘ل هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت

ثٚ ٖٓ عٜل ال ٣وله ثضٖٔ ٝهل هلّ ثؾش ًبَٓ ػٖ  ّهللا ف٤و اُغياء ػ٠ِ ٓب هب

  .اُلو٤ٍٝخ ػ٘ل ٛن٣َ ػبٓٚ كِٚ ٓ٘ب ًَ اٌُْو ٝاُزول٣و

{ ٖٓ كزبى اُؼوة ٢ُ ٍبػلح ثٖ عئ٣خ اٌُؼج٢ اُٜنهبٍ اُلبهً ٝاُْبػو } 

كٜٞ أؽل ث٢٘ ًؼت ثٖ ًبَٛ ثٖ اُؾبهس ثٖ ر٤ْٔ ثٖ ٍؼل ثٖ  ..ٝكوٍبْٜٗ األّبًٝ 

{ ٝأٍٜت ك٢ ؿٚٞة هبٍ ك٢ ه٤ٖلرٚ اُز٢ ًبٕ ٓطِؼٜب ك٢ ٓؼْٞهزٚ } ..ٛن٣َ 

اُو٤ٖلح ٝمًو ك٤ٜب ثطُٞزٚ ٝكو٤ٍٝزٚ ٝكو٤ٍٝخ هٞٓٚ ث٢٘ ًؼت فبٕخ ٝٛن٣َ 

 .ػبٓخ 

 [ٗٔٔٔٓ ٖ]ك٢ ًزبة  ّوػ اّؼبه ّوػ اُٜن٤٤ُٖ ٌَُِو١ ط

ٖٓ ف٤َ ث٢٘ ًؼت .. كوً ٍبػلٙ ثٖ عئ٣خ اُٜن٢ُ  ٜٓ٘ت} ٝ..كبهً ٜٓ٘ت ُوجٚ : }

 ُٜٝن٣َ ػبٓٚ { ..ا٤ُْٜوح فبٕٚ 

 



 

ت ًٖ ٘ ُٓ ٌَُْٜ٘ = ؿبٌة ًؤّطبٕ اُو٤ِت  ٌٍ ث٤٘ اُٞعٞٙ ٣  ك٢ ٓغِ

٢ٓ عبُٗت ٣وػٞٗٚ = ٝاما رغ٢ُء ٗن٣وحٌ  ُٞ  ُْ ٣ٜوثٞاكبما رُؾ

َْٜ اما ٓبٗٞا ًوٝا = ٣ُزو٠ ًٔب ٣ُزو٠ اُط٢َِ األعوة ِ ًُ  ثُنفبء 

بىحٌ رؤث٠ ُُْٜ إٔ ٣ُؾوثٞا َٓ ٌٍ = ه ُْ ّٜجبء ماُد هٞاٗ  رؾ٤ٜٔ

ٜ٘ت{ ِٓ َوحٌ =}ّٞٛبء{ أٝ ػجَ اُِغياهِح} ِٔ ِٛ ٍٍ ٣َزو٤ْ   ٖٓ ًَ كَظ

ٌٖ ًبُغل٣ِِخ ٍِٜت  فبظ٢ اُج٤ٚغ ُُٚ ىٝاكُو ػجِخٌ = ُػٌٞط ٝٓز

َِتٝؽٞاكٌو رو ُٕ  ٌّ  غ اُجواػ ًؤٗٔب = أُِق اَُيٓبع ثٜب ٍّل

َُْٓنة   ٣ٜزَي ك٢ ٛوف اُؼ٘بٕ ًؤٗٚ = عنع اما اما كوع اَُ٘ق٤َ 

ََ كٍظ ؿبهحٌ الرٌنة  كؾجذ ًز٤جزْٜ َٕٝلم هٝػْٜ = ٖٓ ً

ُْ ًزبئت أٝػجٞا ٌَذ ػل٣لْٛ = ؽلِذ ثغ٤ْٜ َٕ ٝال ٣ُ  ال٣ٌُزجُٞ

ٌذ ٖٓ ؿبهٍح= ك٤وٍٞ هل آَٗذ ٤ٛ َٔ  غبً كؤهًجٞاٝاما ٣غ٠ُ ٖٓ

 ُٚ ُٓ ّوح{ ِٓجٍٞٗخ = عوكاء ٣ول ِٔ ِٛ { َّ ٤ًُٔٛبهٝا ثٌ  ّوؽت  ذٌ أ

ّٞ ُٓ٘ٚ ٍبٌٛغ ٌٝٓضّت كوٓٞا ث٘وغٍ  َُ ػٖبئجبً = ك٢ اُغ  ٣َزو

جٞا كزؼبٝهٝا ًّ  ٕوثبً ٝأّوع ث٤ْٜ٘ = أٍّلد ٓبٕبؽ اُو٤ٕٞ ٝه

َّ هاهٍ٘خ رُغُو ٝرَُِت  ٤َّٞف ٝأثوىٝا = ػٖ ً ُْ اُ  كؤثبه عٔؼُٜ

 كزٚ األى٣تٓٞه اُغٜبّ اما ى لئٕٞ ػوٝعْٜ =ٝاٍزلثوْٝٛ ٣ٌ

 

 

 



 

 ً٘ب٣خ ػٖ ًضوح اَُّلػ ّٜجبء: 

 ٍجن اُزؼو٣ق ػٜ٘ب اُْٞٛبء: 

 –كوً  .. ٖٓ أٍٔبء ٓواثٜ ف٤َ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ، ٢ٛٝ فبٕخ ٜٓ٘ت: 

 ٍبػلح ثٖ عئ٣خ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

٢ٍُِٔ اُٚج٢  ًٝزبة  9٘ٓ/ األػواث٢، ك٢ ًزبة }اثٖ ..ٝكوً ػ٣ٞخ ثٖ 

 [9٘ٔٓ أُقٖٔ، ]

ّٔقٚ{ أُوأح هاٗوخ ٣ٝوٖل } اُز٢ رقوط ك٢ اُٜٞكط ألُٜبة  ..ثبُيػلوإ  أُزٚ

 ؽٔبً اُلوٍبٕ 

 {أ١ األُق ٖٓ اإلثَ ٓلوكٙ اُؼوط }  ..اإلثَ  ..ٝاُؼوٝط 

 ٖ{ ]ك٢ ًزبة ّوػ أّؼبه اُٜن٤٤ُٖ [ ٌَُِو١ ك٢ ط/ٍبػلح ثٖ عئ٣خ ٝهبٍ أ٣ٚبً }

/ٖٓٔٔٓ 

ًٍ ٝؽ٤ِق اُـوة ِٓزئْ ؽز٠ّ اما ٓب رغ٠ِ ٤ُِٜب  كيػذ = ٖٓ كبه

ٍِ ٝاألهيّ  ٌٍ = ًبٗٞا ثٔؼ٤ٜ الٝف  َٛ أهز٢٘ ؽلصبٕ اُّلٛو ٖٓ أٗ

ّْش ٝاُقيّ ُْ = أك٘بك ًجٌت ماد اُ ًٍ ًؤٜٗ  ٤ًلاً ٝعٔؼبً ثآٗب

ُْ األٗج ُْ = ألٓز٘ؤ١ ػٖ ؽ٤بٗ أُٞد ٝاُؾ٣ُْٜٔلٟ أثٖ ُعؼْ  بء ٗؾٞٛ

ًٍ = ٖٓ اُجٞائ  ظ ٓضَ اُقبكه اُّوىّ ٣ق٠ْ ػ٤ِْٜ ٖٓ األّٓلى ثبئغخً

َّج٢ ٝاُّ٘ؼْ  ٣ُلػٕٞ  ؽَٔبً ُْٝ ٣ورغ ُْٜ كيٌع = ؽز٠ّ هأْٝٛ فّلٍ اُ

ووثبٍد[  ُٓ ٍٓ[اما كيػٞا أكؿٖٔ ك٢ اُُِّغْ ثؤ٣ل٣ْٜ ثـ]  أػ٘زٜب= ]فٞ

بهٕٞ ثبَُْٔ  َّ ُٓؾّوثٍخ = ٓضَ اٌُٞاًت ٣َ  كؤّوػٞا ٣ي٤ّٗبٍد 

 

 



 

 ٣ُغلُٕٞ ٍِٓٞى ك٢ ٛٞائلْٜ = ٙوثبً فواك٣َ ًبُزْو٤ن ك٢ األُكّ 

٘زؾْ ُٓ ٍّ ٕٝلؾزٚ = ٤ٖ٣ؼ ٓضَ ٤ٕبػ اَُ٘و   ]ّٝوعٍت[ ٗؾوٙ كا

ٌٍِو= ًبُلؾَ هوهو ٍٜٝ اُٜغٔخ اُوطْ  ؼز ُٓ  ُٓطّوٍف ٍٜٝ أ٠ُٝ اُق٤َ 

 ٝؽوٍح ٖٓ ٝهاء اٌُٞه ٝاهًٍخ = ك٢ ٓوًت اٌُوٙ أٝ ر٢ْٔ ػ٠ِ عْْ 

ُٓ٘ؾلهاً = ٣وكِٖ ثؼل صجبد اُقبٍ ك٢ اُّوكّ ٣ُو٣ٖ كٓؼبً ػ٠ِ اال  ّلبه 

٘ضِْ  ُٓ  كؤٍزلثوْٝٛ كٜب ْٙٞٛ ًؤْٜٗ = أهعبء ٛبٍه ىكبٙ ا٤ُّْ 

 أ١ هو٣جخ أل١ كيع ..اُق٤َ اُز٢ روثٜ ك٢ اُج٤ٞد أُووثبد: 

 [أَٛ أُووثبدٖٝٓ أُوبة ٛن٣َ ك٢ اُغب٤ِٛخ ]

 [ف٤َ ٛن٣َ أُْٜٞهح اُز٢ ٍجن اُزؼو٣ق ػٜ٘ب ُقٕٞبء٣وٖل ٖٓ ٍّلُخ ]افٞٓ: 

 ُْ ٣وك ُٚ مًو اال ك٢ ك٣ٞإ اُٜن٤٤ُٖ  ..ؽٖبٕ ٖٓ ٍّلالد ف٤َ ٛن٣َ ّوعت : 

ًٝبٕ ٣ِوت  اٌُؼج٢[ ٣وص٢ ثٖ ػٔٚ ]ع٤٘لة ثٖ عئ٣خ اُٜن٢ُ{ ٝهبٍ أ٣ٚبً }ٍبػلح

كول هزِزٚ }ث٘ٞ هَو{ هزِٚ ػزّبة  ..]ػجل ٌّٔ[ أؽل كوٍبٕ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ 

 .وَو١ أؽل كوٍبٕ ثغ٤ِٚ اُ

 ..ثٚوثٍخ أص٘بء أُؼوًخ كؤهكرٚ هز٤ّلً  ثٖ ػجٌ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ[كؼٔل ُٚ اُلبهً ]

ك٢ رِي أُؼوًخ ه٤ٖلرٚ أُْٜٞهح، }ك٢ ًزبة ّوػ أّؼبه اُٜن٤٤ُٖ{  ٍبػلحكوبٍ 

ٖٓ أ٣بّ اُؼوة أُْٜٞهح ث٤ٖ ث٢٘ ًؼت  ُؼوٝٗ[ٌَُِو١ ًٝبٕ ٛنا ا٤ُّٞ ٠َٔ٣ ]ا

 ٕ٘ٔٔ، ٓ/ٖك٢ طهَو ٖٓ ثغ٤ِٚ ٖٓ ٛن٣َ ٝث٤ٖ 

ٌٍ ثٔضِٚ = ٣ُجَ ػ٠ِ اُؼُّلٟ ٝرئث٢ أُقبٍق   أ٣٥بكز٠ً ٓب ػجل ّٔ

َُٓزٞثل اُّلاه فبئق   ٌٌ  ٛٞ اُطّوف ُْ ٣ؾِْ ٓط٢ّ ثٔضِٚ = ٝالأٗ

ٌَ ٝآ٣ٌت = ّٔبربً ٌٝٓزٞف أٝاٗبً ًٝبرق  ْٝٓوة صـٍو ٌَِٓٞة ر٤ِ

 

 



 

 ٝأُؾبهف  كبٕ ٣ي ]ػزّبٌة[ إٔبة ثَٜٔٚ = ؽْبٙ كؼ٘بٙ اُغٟٞ

ٌٖ عٞائق  ٌٍ{ هل ػِٔزْ ٌٓبٗٚ = أماع ثٚ ٙوٌة ٝٛؼ  كبٕ }اثٖ ػج

ّْو٣ق اُقٞاٛق  رلاهًٚ أ٠ُٝ ػل١ٍ ًؤْٜٗ = ػ٠ِ اُلٞد ػوجبٕ اُ

 كبٕ ري هٌَو أػوجذ ٖٓ ]ع٤٘لٍة[ = كول ػِٔٞا ك٢ اُـيٝ ٤ًق ٗؾبهف 

ٍُ ٝٓياؽق  ُْ = ثغِ٘ت اُؼوٝٗ هٓخُ  .اُْ ْٗوْٛ ّلؼبً ٣ُٝزوَى ُٜٓ٘

ك٢ ٓوص٤خ ألث٘ٚ ]أثٞ ٍل٤بٕ ثٖ  ..أ٣ٚبً  –ٍبػلح ثٖ عئ٣خ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٝهبٍ : 

ٖ ك٢ }ًزبة ّوػ أؽل كوٍبٕ ًٝوٓبء ٛن٣َ أُْٜٞه٣ ٍبػلح اٌُؼج٢ [ ٣ٝؼل ٖٓ

 ٘ٙٔٔ، ٓ/ٖأّؼبه اُٜن٤٤ُٖ [ ٌَُِو١ ط

 أالثبد ٖٓ ؽ٢ُٞ ٤ٗبٓبً ُٝههلاً = ٝػبٝك٢ٗ ُؽي٢ٗ اُن١ ٣زغّلك 

ّلكٝػبٝك٢ٗ ك٢٘٣ كجُذ ًؤٗٔب =  َٔ ُٓ وٌع  ِّ له ّٖ  فّلٍ ِٙٞع اُ

ـ٠ّ اُ٘بً ٓض٠٘ ٝٓٞؽل   ٌُّٝ٘ٔب أ٢ِٛ ثِٞاٍك أ٤َٗٚ = ٍجبٌع رج

ٍٝ ًٔب ػّظ اُؾغ٤ُظ أُِجّل ّٖ ثٔب ث٤ٖ ]األٕبؿ٢[ ٝ]ٍٖٓ٘ؼ[= رؼب ُُٜ 

ًّود ٤ٓزبً ثبُـواثخ صب٣ٝبً = كٔب ًبك ٢ِ٤ُ ثؼل ٓبٛبٍ ٣٘لل   رن

ك  َٞ ٍْ  ّٜبث٢ اُّن١ أػْٞ اُطو٣ن ثٚٞئٚ = ٝكهػ٢ ٤َُٝ اُ٘بً ثؼل أ

ُْ أػ٘بم أُقبٗ ًؤٗٔب = ثٔلوط ُؾ٤٤ٚ اُّيعبُط أُٞرّل  ّٖ  ٣ُو

َِ ص٤ٍٔ٘خ = ٝأ٠ٚٓ اما ٓب أكِٜ اُوبئْ ا٤ُل   ثؤٕلم ثؤٍبً ٖٓ ف٤ِ

 ٖٓ ك٣به ٛن٣َ ثزٜبٓٚ  األٕبؿ٢ ٖٝٓ٘ؼ:

 : ٝاٍك ث٘غل اُـواثخ 

 ا٤َُق اُوبئْ : 

 



 

 

[ أؽل أ٣بّ اُؼوة ٣ّٞ ا٤ُِش ، أ٣ٚبً الئ٤خ أُْٜٞهح ك٢ ]ٍبػلح ثٖ عئ٣خ ٝهبٍ : 

كول اهززِٞا ػ٠ِ اصو هث٤ٍغ ك٢ رِي اُل٣به  ..أُْٜٞهح ث٤ٖ هجبئَ ٛن٣َ ٝهجبئَ ٛٞاىٕ 

كوبٍ : ٣وص٢ ٖٓ ٓبد ٖٓ هٞٓٚ ٣ٝنًو اٗزٖبهْٛ ػ٠ِ ٛٞاىٕ ك٢ }ًزبة ّوػ  ..

 4ٖٔ، ٓ  ٖأّؼبه اُٜن٤٤ُٖ {ٌَُِو١ ط/

 ٝهل ًبٕ ٣ّٞ ا٤ُِّش ُٞ هِذ أٍٞحً = ٝٓؼوٙخ ُٞ ً٘ذ هِذ ُوبئَ 

ّٞٗ أُغل ٗبئ٢ِ  ٍّ = ٝٓغٍل اما ٓبؽ وّل ُٓ  ػ٢ِّ ًٝبٗٞا أَٛ ػٍي 

ُٕ ػي٣ٍي ٖٓ ٛٞاىٕ هبثَ  ُْ ُْٝٛ أَٛ اُْغٕٞ ٝؽجٍٞح = ٌٓب  أربٛ

 ك٘بّٞا ثؤهٍبٕ اُغ٤بك ٝهّوثٞا= ػ٘بع٤غْٜ ٓغ٘ٞثخٌ ثبُّوٝاعَ 

 ًَٝ ]ًّٔٞ[ اُؼلٝ ٙبٍف ٍج٤جٜب= ٝٓ٘غوٍك ًب٤َُّل ٜٗل أُواًَ 

 ٣ُّٔو ػ٠ِ اَُبه٤ٖ ٝؽلبً ًؤٗٚ = كٗب ؽلب ّٓود ثٚ اُو٣ؼ ٓبئَ 

ُْ ػ٘ل أَُلّ  ُْ = ثؤ٣بّّ ٗبٍه ُٙٞءٛب ؿ٤و ؿبكَ  كج٤٘ب ُٛ ُٛ  ّب

 كوبُٞا ث٤ٌْو أٝ ٗن٣ٌو كَِّٔٞا = ٝأٌُل آ٣بد ا٠ُ٘ٔ ثبُؾٔبة

[ ك٢ ث٘ٞ ٝائَ{ٝ } ٛن٣َٝ }}هو٣ِ{ [ ٖٓ أٍٔبء ٓواثٜ ف٤َ هج٤ِخ أًُْٞ*]

/ ٝـٌزبة كَٚ اُق٤َ [  4ٖٔٝ]ًزبة اُـ٘لعب٢ٗ[ ٓ  44]ًزبة اثٖ اٌُِج٢ [ ٓ/

ٖٓٔ4  

 

 

 

 

 

 



 

 

[ ٤ُّٝٚ ٖٓ ك٣به ٛٞاىٕ ٝثٜب  ٤ُّٚأ٣ٚبً ك٢ ٣ّٞ ] ٍبػلح ثٖ عئ٣خ اُٜن٢ُ،ٝهبٍ: 

 ٓ٘بىٍ ىػ٤ْٜٔ }ٓبُي ثٖ ػٞف اُٖ٘و١ {

  اُق٤َ[ ٝٛنٙ اُو٤ٖلح ػ٠ِ ٛو٣وخ ]ؽلاء

 أُُُت ػي٣ي أٝ علٞا ا٣غبكب = هل آُلٞا ٝفِّلٞا اإل٣ّلكب 

 هٞٓبً ٣ّٜيٕٝ ه٘بّ فلبكب = ٤ٍواً ٣ُقِّٕٞ ثٚ األعٞاكب

جُواً ًلبفكبهّ ثْٜ  ُٕ  ٤ُّخ ٝاألفّلكب = ؽٞى اُّ٘ؼب٢ٓ 

 

 .أ١ كوٍبٕ ىاكٝا ػٖ أُق ٓوبرَ فِلٞا اال٣ّلف: 

 .اٗز٠ٜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ْٜٓٞه { ٓبٌُٚ: ظٜٞه اُؼيهج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ا٤ُّٞ رؾذ ٠َٔٓ } :أٓب ػٖ ٓوثٜ ف٤َ

ُٝٚ ٖٓ اإلٗغبىاد اُز٢ ؽووٜب ٛنا أُوثٜ ٍٞاًء ك٢ ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

اُولهح ٝاُزؾَٔ اٌُض٤و ٖٓ اإلٗغبىاد، ؽ٤ش أٗغي  دٓغبٍ ٍجبهبد اَُوػخ، أٝ ٍجبهب

ا٤ُْـ/ ٙؾٞإ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ { ُٔبٌُٚ َٗو اُؼبك٣بد أُِوت ثـ كٝالهاُؾٖبٕ: }

ٝٛٞ ٖٓ اُق٤ٍٞ اُؼوث٤خ األ٤ِٕخ ]اُٞاٛٞ[ ؽَٖ ػ٠ِ أُوًي األٍٝ فٌٔ ٓواد 

ك٢ ٤ٓلإ أُِي ػجل اُؼي٣ي ُِلو٤ٍٝخ ثٌٔخ أٌُوٓخ، ًٝنُي اُؾٖبٕ: }ًٓٞب{ 

 .ٝٓبٌُٚ ا٤ُْـ / ٙؾٞإ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

ُٔبٌُٚ اُق٤بٍ: ػب٣ِ ثٖ كبُؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ػوث٢ ٍوػٚ،  –اُؾٖبٕ: ىاك اُق٤و 

َٖ ػ٠ِ أُوًي األٍٝ ٓور٤ٖ ك٢ ٤ٓلإ أُِي ػجل اُؼي٣ي ثٌٔخ أٌُوٓخ، ٝهل ؽ –

ًٝنُي ؽَٖ ػ٠ِ أُوًي األٍٝ ك٢ اَُجبم أُوبّ ك٢ ٓؾبكظخ اُطبئق ك٢ ٝاك١ 

 .اُٜٞٛ ثوػب٣خ هج٤ِخ هو٣ِ 



 

 

ٝٛٞ ٖٓ اُق٤ٍٞ ػب٣ِ كبُؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ -ُٔبٌُٚ: اُق٤بٍ{ ٗغًْٝنُي اُؾٖبٕ: }

اٛٞ[ ٝهل ؽَٖ ػ٠ِ أُوًي اُضب٢ٗ أهثغ ٓواد ك٢ ٤ٓلإ أُِي اُؼوث٤خ األ٤ِٕخ ]اُٞ

األ٤َٕ  ٕػجل اُؼي٣ي ُِلو٤ٍٝخ ثٌٔخ أٌُوٓخ، ٝؽَٖ ػ٠ِ أُوًي اُواثغ ثبُٔبهصٞ

ٝؽظبً أٝكو ُّٔلى اُق٤ٍٞ اُز٢ ّبهًذ ك٢ ًض٤و  ..٤ًّلً 7ثٔؾبكظخ اُؼّل ػ٠ِ َٓبكخ 

 .ٖٓ اَُجبهبد ُْٝ رؾَٖ ػ٠ِ ٓواًي ٓزولٓخ

ٝال ٣َؼ٢٘ ك٢ ٛنا أُوبّ اال إٔ اٌّو ٛئالء اُوعبٍ ٤ًق ال ْٝٛ ٓضِٞا اُوج٤ِخ ك٢ 

ػب٣ِ ثٖ  –ًض٤واً ٖٓ اَُجبهبد أُؾ٤ِخ، ٝاُقبهع٤خ، ٝك٢ أُ٘بٍجبد، ْٝٛ: اُق٤بٍ 

كبُؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٝاُلبهً: ػجل هللا ثٖ ػجل هثٚ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٝاُلبهً: 

٢، ٝاُلبهً: ػجل هللا ثٖ ػبثل اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ْٜٓٞه ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜنُ

ٝاُلبهً: ػجل اُٜبك١ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ، ٝاُلبهً: ْٓؼَ ثٖ ػ١ٞ٤ِ 

 .اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

ػٖ ّٓلى اُق٤َ ٝػٖ -ّبٛو ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ األٍزبم / -هبٍ: اُْبػو ٝهل 

  كوٍبٕ ٛن٣َ ك٢ ه٤ٖلٍح ٣ٍِٞٛخ ُٚ ٗنًو ٜٓ٘ب ٛنٙ األث٤بد

ِي ٙٔب٣وٛب  ّٔ ُّٓلًٜب ٓؾلٝك // ٖٓ اػغبثٜب ك٤ٜب ر  ؿّل اُق٤َ ٓبٛٞ ػ٘ل 

ٍّٔذ ٓ٘ٚ اُٖٞاكٖ ؽٞاكوٛب   رْٞف اُـجبه اُّن ٤ٛٝت ٖٓ أٌُجٞك // ٤ُبك

ل ٖٓبه٣غ االػ٘ٚ ف٘بٕوٛب ٍِ  ػ٤ِٜب كٞاهً ٓبؽلٝٛب ػ٠ِ أُ٘وٞك // رُٞ

 رَبثن ٗٞاظوٛبٖٓ ٛن٣َ كوٍبٕ اُٞؿب ػٌَو اُجبهٝك // ػ٠ِ اُؤٚ اُؼ٤ِب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

فهد بن ضحوان الكعبً الهذلً فً نادي الفروسٌة وبجواره أبناء عمومته حضور 
  .مشرف ألبناء قبٌلة بنً كعب فً نادي الفروسٌة

 

 

 



 

 

 –األٍزبم / ّبٛو ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ  –ٝػٖ ٕٝق اُق٤َ هبٍ : اُْبػو 

ك٢ ه٤ٖلٍح ُٚ ٣ِٞٛٚ ك٢ اؽلٟ ْٓبهًبرٚ ػ٘ل هج٤ِخ ٓط٤و ، ٕٝق ك٤ٜب اُق٤َ 

 .ثٜنٙ األث٤بد

 ٕكككككب٣ّلً ٓكككككب٢ٛ ف٤كككككٍٞ ٜٓغ٘كككككٚ// ااُ٘ؾكككككو ً٘كككككي ث٘كككككٞه اُٖكككككجؼ ُؼطزكككككي

 اهككككوة ٓ٘ككككٚ ًككككٖ اٌُٞاًككككت كككككبُؼ٤ٕٞ// ا٤ُككككب اٍككككزٟٞ ف٤بُٜككككب كككككٞم اُظٜككككو

 ػكككٖ ٗظكككوح اػ٤كككٕٞ اُؾَكككٞك ٓؾٖككك٘ٚ// ارطكككٞف ثبُٔٚكككٔبه كككك٢ ُٔكككؼ اُجٖكككو

 ً٘ككككٚ رؼككككب٠ٛ ُككككٚ ؽجككككٞة آَككككٌ٘ٚ// اُغٜٔككككٞه ٝاػطبٛككككب اُ٘ظككككو دال ٓككككو

 الرككككوِٓ االػكككك٤ٖ ٝالرؾٌكككك٢ اَُكككك٘ٚ// ٝاٗجٜككككو ّككككبف اُزوا٤ًككككت اُغ٤ِٔككككٚ

 ؽلٝكاَُكككككِط٘ٚ جٚٝافكككككلٝكٛب رْككككك// ًكككككٖ اُلكككككٌ٘ ثٞع٤ٜٜكككككب كُٝكككككخ هطكككككو

 ٓبرؾزٜكككككككب اال ٙكككككككٞ ٤ٗكككككككوٙ ٝاكِف٘كككككككٚ// ػِكككككك٠ ؽٞاكوٛكككككككب ػّلٓكككككككبد اُقطكككككككو

 اُلككككككِ٘ ٓزلوػ٘ككككككٚٝههبثٜككككككب ػ٘ككككككل // هككككككٞٙ ٤ٓٝككككككَ ٝٓ٘ؾككككككله ٝاه٤ٞٗككككككٚ

 ٓككككب٢ٛ اٌُككككَ ٝاؽككككل ٌٓٔ٘ككككٚ ُق٤ككككَ// اٝاُِكككك٢ ٣جككككب ٗككككٔ اٌُككككّلّ أُقزٖككككو

 االىٓ٘ككككككٚ اُِكككككك٢ رٞاهصٜككككككب ٛككككككٞاٍ// ٣ٔزٌِٜككككككب اال ٓٚكككككك٣ٖٞ اُظلككككككو ٓككككككب

 ٓبٗيُٞٛككككككككب ٍٝككككككككٜ ٍككككككككٞم ا٤ُٜ٘ككككككككٚ// اٍككككككككؼبهٛب ٗككككككككبهاً رِٜككككككككْ كبُْككككككككغو

 .ارَبٝد اٍؼبه اُجوو ٝاالؽٖ٘ٚ//  ظٜٞه اُجوو  ُٞ اَُوٝط ارغ٢ ع

األث٤بد أُلٝٗخ ػ٠ِ اُٖٞهح ك٢ اُغ٢ًٞ: ػب٣ِ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ك٢ اؽلٟ ٝهبٍ: أ٣ٚبً ٛنٙ 

 .َٓبثوبرٚ اُز٢ كبى ك٤ٜب ٝؽَٖ ػ٠ِ أُوًي األٍٝ

 



 

 

 

 ث٢٘ ًؼت: ك٣به هج٤ِخ

ا َخلََق ِظََلًلا َوَجَعلَ لَُكْم ِمَن  هبٍ هللا رؼب ٠ُ: ُ َجَعلَ لَُكْم ِممه }َوَّللاه
 (4ٔاُ٘ؾَ آ٣ٚ ٞهح ٍ) {اْلِجَباِل أَْكَناناا 

 –كك٢ أػِك٠ ٝاك١ هٛغكبٕ  –روكغ كك٢ ٍٝكٜ ك٣كبه ٛكن٣َ اُؾب٤ُكخ ث٢٘ ًؼت  ك٣به هج٤ِخ

ُٜب ٓكٞاهك ٓكبء ٛج٤ؼ٤كخ ٝٛك٢ ػجكبهٙ ػكٖ ٍكلإ ٞؿ أِٜٛب ، ٝثْٔ عجبٍ ّبٓقخٌ ُٜٝب 

رؾككجٌ أُككبء ُلزككواد ٣ِٞٛككٚ ، ٓضككَ : ؽغِكك٠ ، ٝاأل٣َككو ، ٝاَُككلاك ، ٝاُْككو٣طخ ، 

، ٝاُكوك٣ْ ، ٝاألص٤كَ ،  اُّل٣كلٙٝ، ٝاُلؽ٘ ، ٝاُقٖو، ٝاُقطكّٞ ، ٝٗوكوح أّ اُؾكجِ 

بُؼ ٓلِكؼ ثكٖ ككٝاُِؾٖ ، ٝاألؽ٤ٔ٘ ، ٝألؿبكه ، ٣ٝٞعل ك٤ٜب آثبه ٓضَ : ثئو ا٤ُْـ/ 

ٝثئو ا٤ُْـ / كف٤ّكَ ثكٖ ٛكب٢ٓ اٌُؼجك٢ ، ٝٛك٢ ك٢ ٙؾ٢ ،  هؽٔٚ هللا ٢ٛٝ ٓٞعٞكح 

ك٢ ثٖ ؽ٤٘جَ هؽٔٚ هللا ، ٢ٛٝ ٓٞعٞكح ٝثئو ا٤ُْـ / ٤ٍِٔبٕ ٓٞعٞكح ك٢ اُٞاك١ ، 

 ك٢ اُٞاك١ اٌُؼج٢  ٢ٛٝ ٓٞعٞكح اُٞاك١ ، ٝثئو ا٤ُْـ / ٛب٢ٗ ثٖ ِٛن 

ٓكككبء ]ًٝكككنُي ٣ٞعككل  اك١،ٝٛككك٢ ٓٞعككٞكح كككك٢ اُككٞٝثئككو اُْكك٤ـ / ٙكككؾٞإ اٌُؼجكك٢ 

ًٝكككنُي ٣ٞعكككل ]ٓكككبء اُكككٞاك١ كككك٢  ٓٞعكككٞكح ٝثئكككو آُكككـ ػجكككل هللا ٝٛككك٢ٓٓاهركككٞاى١[

   .ـ / ٓؾٔل ثٖ ٕجؾ٢ اٌُؼج٢، ك٢ ّؼت اُّوك٣ْٝٓبء اهرٞاى١[ ٤ُِْ][، اهرٞاى١

 



 

 

 

ًبٕ األعلاك  ًٜٞف ،هل ؽجبٛب هللا ثٔ٘بظو ٛج٤ؼ٤خ ٣ٝٞعل ك٤ٜب ؽ٤ش إٔ ٛنٙ اُل٣به ٝ

ُِيهاػخ  ٖٓ اُؾو ٝاُجوك ، ٝأه٤ٙزٜب أهٗ فٖجٚ ٕبُؾخ ٣ٌَْٕ٘ٞ ك٤ٜب رو٤ٜ

ٝٓبىاُذ ك٤ٜب اُلفٖ ، ٝاُؤؼ ،األعلاك ٣يهػٕٞ ًٝبٕ  ٞٛب ع٤ٔغ اُ٘جبربد،ٝرٌَ

ٌٓبٕ اُغوٕ أصبه ٓلهعبد اُيهاػخ ٓٞعٞكح ٝػ٠ِ َٓزٟٞ ٓ٘بٛن ّبٍؼخ ًٝنُي 

  .ٌٓبٕ ٓٞٙغ ٗقَ اُؾت  )ٓغوإ(

بهك ك٢ كَٖ اُْزبء، ٌُٕٞ عجبُٜب ٝؽ٤ش إٔ ٓ٘بفٜب ٓؼزلٍ ك٢ كَٖ ا٤ُٖق، ٝث

  .ٓورلؼبد رٞاى١ عجبٍ اُٜلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 :مقري الصخرة 

 بنرررع كعررر   مرررن أكبرررر مقررراري النيرررل  نررر   ب لررر مقررررل الصرررخرة و رررو  عررر   
السرررقافي   ررر  أك)رررر مرررن (خمسرررون سرررق ج ة و نرررا  يررر و  لواج ررر     ررر  وتقررر ر
أ رررل  عة ًل  سرررتت ميم ررر  المقررررل المقررررل و لرررق منررراتق واسرررع  تسرررمق ( ررر ا 

   رررا بيَلل رررم   ي رررا أن  ررر ا المقررررل  عررر  بم)ابررر  مصررر راا  المواشرررع الر رررع
ل رررم مرررن مصرررا ر الررر خل  لك)ررررة  نترررا  العسرررل منررر   رررع  لررر  الو ررر    و نررر ما 
أيتررررق  ررر ا المقررررل  شرررا   الجمالررر  سرررنام النرررار و رررم بعر ررر  متج ررر ن لررروا ي 
ر جررران  و كرررر  الروا رررا  بررر ن العسرررل سرررال  لرررق أن وصرررل ال ررر ق  رررع أسرررجل 

بنررررع كعرررر   ومعلررررم  ةٌ لقب لرررر أن  رررر ا المقرررررل  عرررر  مجخررررر اوي رررر.. الشررررع  
 الصرررررخورتررررار خع   لوجررررو  رو ررررر  تصررررم م المبرررررانع الموجررررو ة  رررررع وسررررِت 

شررا ق   ررام ببناف ررا رجررال  رر م القب لرر  منررُ   صرروري    مرر   رراربٌ   ررع جرر ور ال
  .التار خ 

 



 

 

بنرع كعر    ا  ةكانر   ب لر مكران  سر و و سرمق الم راا و وق  م    م الصخرة ( 

أج ب  األرض  جتمعون     و سرت  )ون رب رم ا الل رم اريمنرا الل رم اسرقنا ال  را 

او صرررلون و ت رررر ون  لرررق َّللا بالررر  ام )رررم بعررر   لررر   قومرررون بررر بو األ نرررام   

وو ع ا  ع المنا ي   و كر  الروا ا  أن َّللا  رز  م بال  ا سق ا ريم  مرن َّللا 

ل رر ام   و رر  ور  اسررم  رر ا الم رراا  لررق لسرران   و ررم مررازالوا  ررع مصررَل م  بررل ا

 الشا ر : األستا / شا ر الكعبع ال  لع  ع  ص  ةي ل  تو ل   ال    ا : 

 و وق كشرم و ع  الع  يع  الم اا لت ا وانا من اللع مقار  ا  مار //  ع 

 من بنع كع  ابن كا ل سنام اًل تخار //  زوة تول الزمن  كر ا ما  نميع 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .شجر ال وم  ع شع  الر  م 

 

 

 

 

 

 



 

 العظ م مان باهلل إلنقوش أ)ر    يوا ا: ا

 .بنع كع  من    ل  ع وا ي الر  م من   ار  ب ل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

أماكن متع  ة بنع كع  من    ل و ع   م  من مقاري النيل  ع   ار  ب ل آ)ار   

بنع كع  كان  وما زال  تعتنع بالنيل  نا   ًل نظ ر ل ا  و  ا  ويع ب ن  بافل

شا ر الكعبع  -األستا   –والشوا    لق  ل  ك) رة و   ور   لق لسان: الشا ر 

  .ال  لع    ع  ص  ة ل  تو ل  من ا   م األب ا  ما  ؤك   ل  

 

 على حٌد اللِّحًما علـ  لحم االوادم //   ِمـهـنـة اللـً كــل زبـدة سـوالـٌـفـه ثِـمار

 

 ماٌقول ابدٌرة القـفر بٌتً وإصبحً//  ٌمسً ابها فً دٌـاراً وٌصـبح فً دٌار

 

 فً قمم روس المشارٌف واال فـ برحً//   ٌتبع ازهار الّشـجاري كبٌـرات اوصغار

 

 لـو ٌظـل الـُعـمر كـلـه وراهـا ٌـرتـحً//  مـن غـالها عنده أسند لها صنع القـرار 

 

 

 



 

 

بنع كع   وتم     ع  يع أ لق   ار  بافلبفر الش خ/ مجلو الكعبع ريم  َّللا
  .يجر ا وبنام ا بسوا   رجال أبنام القب ل 

 

 

 

 

 



 

 ٖٝٓبكه اُلفَ:ٝٓؼ٤ْزْٜ اُؾوف اُز٢ ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ك٤ٜب 

ث٢٘ ًؼت ك٢ أُوبّ  األٍٝ هل٣ٔبً رؼزٔل ك٢ ٓؼ٤ْزٜب ػ٠ِ روث٤خ أُٞا٢ّ  ًبٗذ هج٤ِخ

أهثؼٔبئخ إٔ اُلو٤و ٖٓ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ًبٕ ٣ٔزِي ]مًوٝا ُ٘ب ثؼ٘ اُوٝاح إٔ  ؽ٤ش

أَُٖ، ٝاُغجٖ، ًٝنُي ُٞعٞك ًضوح ٓوبه١  ًٝبٗٞا ٣وٕٞٓٞ ثبٗزبط ٖٓ اُـْ٘، [هاً

، ٝك٢ اُؼٖٞه اُول٣ٔخ ًبٗٞا ْ اُ٘ؾَ ًبٕ اُؼََ ٖٓ أْٛ ٖٓبكه اُلفَ ُل٣ٜ

 .٣يهػٕٞ اُلفٖ ، ٝاُؾ٘طخ ، ٝٓبىاُذ ٓغبه٣ٖ ٗقَ اُؾت ٓٞعٞكٙ ا٠ُ ا٥ٕ 

ًٝنُي ٣ؼزٔلٕٝ ػ٠ِ اُيهاػخ ٢ٛٝ ٓبىاُذ ريهع ا٠ُ ا٤ُّٞ ٓضَ: ٓيهػخ آُـ 

٤ٍِٔبٕ، ٝٓيهػخ آُـ ٓوجٍٞ، ٝٓيهػخ آُـ ػط٤بٕ، ٝٓيهػخ آُـ ػجل هللا، ٝٓيهػخ 

 .ا٤ُْـ / ٙؾٞإ 

زٜب ك٢ أٛواف ث٢٘ ًؼت رْزٜو ثيهاػخ اُطٔبْٛ، ٣وٕٞٓٞ ثيهاػ هج٤ِخ ًٝبٗذ

ٖ ٓٞاهك أُبء اُطج٤ؼ٤خ ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ هطغ أها٢ٙ ػ٤ِٜب َُِٓو٤ب  ٓغوٟ ا٤ََُ

رج٠٘ ثبُؾغبهح ػ٠ِ ٌَّ ٓلهعبد ٝرؾوس ثبَُٔؾبح، ٝر٠َٔ] ثبُؼل٢[  ٕـ٤وح

 .ثٔؼ٠٘ ِؽٔب 

ٍلٞػ اُغجبٍ ٝث٤ؼٚ ك٢ األٍٞام، ٗجبد اُطوف{ ٖٓ صٔو عٔغ }ٝٛ٘بى ٖٓ ٣ؼَٔ ك٢ 

ًٝنُي هطغ }أّغبه اُؼوػو{ ك٢ ُطبٙ، ٝفٔو٣ٖ، ٝرؾو٣وٜب ٕٝ٘بػخ اُلؾْ ٜٓ٘ب 

، ٝك٢ ع٤ٔغ َِٓ غبهرْٜ ٝؽ٤برْٜ ْٗطٚ ثلٕٝ ًَِ ٝالٝث٤ؼٚ ك٢ األٍٞام، ًٝبٗذ ر

اُؾوف ا٤ُل٣ٝخ ، كْٜٔ٘ ٖٓ ًبٕ ٣وّٞ ثج٘بء ٍوبئق اُ٘ؾَ ، ٝث٘بء اُلٝه ، ْٜٝٓ٘ 

ّغبه اَُله ، ٝاإلثواء، ٣ٝؼَٔ ٜٓ٘ب فّل٣ب اُ٘ؾَ ، ) ٝرٔو ف٤ِخ اُ٘ؾَ  ٣وّٞ ثوطغ أ

ثؼلح ٓواؽَ أٝالً افز٤به اُؼٞك أَُز١ٞ ك٢ اُْغوح صْ ثؼل مُي ٣وٕٞٓٞ ثغَ اُق٤ِخ 

ٕٝ٘لورٜب ثبُٔجوك ٖٓ اُلافَ ٝاُقبهط ( ؽز٠ رٖجؼ عبٛيح ُٞٙغ اُ٘ؾَ ثلافِٜب ، 

ػ٠ِ ظٜو اُنٍُٞ أٝ اُغَٔ ، ٝفطبّ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ثوع ك٢ ؽ٤بًخ اُْلاك اُز٢ ٣ٞٙغ 

ٍُوط اُق٤َ   .ٝػلح اُغَٔ َٝٓزِيٓبرٜب، ًٝنُي 

ٝهل ثوع ْٜٓ٘ اٌُض٤و ك٢ اُطت اُْؼج٢ ًٝبٗٞا ٣ولٕٓٞ اُقلٓخ اُؼّلع٤خ ٓغبٗبً ك٢ 

 ػبثل ثٖ ٛبُغ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُرغج٤و اٌَُٞه ، ٝا١ٌُٞ ثبُ٘به ، ٖٝٓ أثوىْٛ ا٤ُْـ/ 

ؽ٤ش  بث٢٘ ًؼت ك٢ ٛت اٌَُٞه ٝرغج٤وٛ ػ٠ِ هج٤ِخٚ هللا ًبٕ ُٚ كَٚ ًج٤و هؽٔ ،

أؽل أث٘بء ػٔٞٓزٚ ثؼل إٔ ػغيد أَُزْل٤بد ك٢ رغج٤وٛب ، ًٝنُي هأٗٚ عجو ًَٞ

هبّ ثزغج٤و ًَو ك٢ )ك٢ٌ اُـّؾ٢( ُغَٔ أؽل أهبهثٚ ، كول ًبٕ هؽٔٚ هللا ٓبٛو ك٢ 

ٖٓ مُي ،  اروبٕ رغج٤و اٌَُٞه ٝا١ٌُٞ ثبُ٘به ، ٝاُْٞاٛل ػ٠ِ مُي ًض٤وٙ ، ّٝٗلؽع

   .ػ٘لْٛ اًزلبء مار٢ ك٢ ع٤ٔغ أُٜٖ ٝك٢ ع٤ٔغ أُغبالد  ٕأْٜٗ أّجٚ ٓب ٣ٌٞ

 



 ث٢٘ ًؼت:  ج٤ِخأُٞهٝس اُْؼج٢ ٝاُٜٞا٣بد ػ٘ل ه

ػ٘لٓب كَو هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُوٞح هبٍ ك٤ٔب ٣و٣ٝٚ ػ٘ٚ ػوجخ ثٖ ػبٓو ه٢ٙ هللا 

ب ٍٔؼذ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ  " :ػ٘ٚ هبٍ َّٓ  ْْ ُٜ ْٝا َُ أَِػلُّ َٝ ٍِْٝ ٝٛٞ ػ٠ِ أُ٘جو ٣وٍٞ: } 

ٍح { صْ هبٍ: " أال إ اُوٞح اُو٢ٓ، أال إ اُوٞح اُو٢ٓ، أال إ اُوٞح اُو٢ٓ َّٞ ٖ هُ ِّٓ  ْْ زَطَْؼزُ ٍْ ُنُي  "ٱ

كبٕ اُوٓب٣خ ػ٘ل هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ُٜب ّؤٕ ًج٤و ٝهل رٞاهصٞٛب ٖٓ ا٥ثبء ٝاألعلاك ٝك٤ٜب رؾل١ 

هبٍ اُْبػو : ػب٣ِ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ  ٓ ٍٞاًء ث٤ْٜ٘ أٝ ٓغ اُوجبئَ األفوٟٝر٘بكٌ ّو٣ق 

 اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ك٢ ه٤ٖلح ُٚ  ٣ٖق ك٤ٜب ٤ًل٤خ اُوٓب٣خ ػ٘ل هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت ، ًٝوّ ا٤ُٚبكخ :

 ٕجبػ اُؼََ ٝأَُٖ ٝاُغجٖ ٝاُووٕبٕ // ٛوف ٗبهعٔو ػٞكٛب ك٢ ٓٞاهلٛب

 اُْ٘بٓب رغزٔغ ك٢ ٓٞاػلٛب  رلٞػ اُلالٍ ٝه٣ؾٜب كٝؿ اُؼَٔبٕ // ػ٤ِٜب

 ثؼل ًوٓٞا ؽبى أُؼية ػٖ ا٤ُٚلبٕ // ٝهؽت ّٝٛل ٝاُوٓب٣ٚ ٣ل٘لٛب 

 ٝعبد اُجوا٢ٗ صْ كهط ُٜب اُّ٘ٞبٕ // ػ٠ِ ػْوٙ ٓوٓبْٛ ٝاألٛلاف ٓجؼلٛب 

 ٝهلّ ُْٜ ٍزٚ ًوآٚ ٖٓ اُط٤ِبٕ // ًو٣ْ اَُجبٍ ا٢ُِ ػِٞٓٚ ٣لولٛب 

 // ُـبة اُْلن ٝأمٕ رٞهق ٓؼبٗلٛب ٝػبكٝا ػ٠ِ أُوًبى ك٢ ٍبؽخ ا٤ُٔلإ 

 ٝٛن١ ٕجبؽ٤ٚ رنًود ٝهزبً ًبٕ // ٖٗجؼ ػ٠ِ األٕؾبة ثج٤بد َٗوكٛب

 

 

 



 

 اُزؼ٤ْو ثبُٔؤغ:

٣ؼزجو اُزؼ٤ْو ثبُٔؤغ ٖٓ رواس هجبئَ اُؾغبى ثٖلخ ػبٓٚ ٝٛٞ كٖ رواص٢ ٣ٝؾظ٠ 

ثْؼج٤خ ًج٤وح ٖٓ هجبئَ اُؾغبى ُٔبك٤ٚ ٖٓ أُٜبهاد اُؼغ٤جخ ، ٤ٌُٝ ًَ ّقٔ 

 ٜٓبهاٍد ػب٤ُخ ،ٝهل اّزٜود هج٤ِخ٣َزط٤غ اروبٕ اُزؼ٤ْو ألٗٚ ٣زطِت ّغبػخ ٝفلخ 

ٝؽ٤ش أْٜٗ ٣وٕٞٓٞ ثٖ٘بػخ اُجبهٝك ٝٛٞ عيء ٖٓ ؽ٤برْٜ، ثٜنا اُلٖ ث٢٘ ًؼت 

ٝهل ثوى ٖٓ هعبُٜب اُولٓبء  ٝال رٌبك رٔو ٓ٘بٍجٚ اال ٝاُزؼ٤ْو ؽبٙو،ثؤٗلَْٜ  ، 

ػ٢ِ ثٖ اُؼْ /  ّٝجبثٜب ا٤ُّٞ ٖٓ ُل٣ٚ ٜٓبهاد ك٢ كٖ اُزؼ٤ْو ًٝبٕ ٖٓ ث٤ٖ ٛئالء 

 ػبّ( ًٝبٕ أٍٝ ٖٓ أٍزلٖ اُزؼ٤ْو 7ٓػٔوٙ ا٥ٕ رغبٝى ) –اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ  ػط٤بٕ

( ٝػْو ػ٤ِٚ ، ٝٛنا أًجو رؾل١ أُٜواً ، ًٝنُي هبّ ثٌل٢ )ٖٓ ػ٠ِ ظٜوٙ 

ُِٔؼْو ، ؽ٤ش إٔ اُن١ ُْ ٣ؾٌو اُزؼ٤ْو رؾذ ٓبٛب هلٓٚ ، ُْ ٣ُغ٤ل ٜٓبهح كٖ 

ث٢٘ ًؼت أْٜٗ ٣زؾلٕٝ   ٣ٝوبٍ ػٖ اُوػ٤َ األٍٝ ك٢ هج٤ِخ ..اُزؼ٤ْو ك٢ ٗظوْٛ 

ٖٝٓ أثوىْٛ أُـلٞهُٚ ثبمٕ ثؼْٜٚ اُجؼ٘ ثبُزؼ٤ْو ػ٠ِ هإًٝ اُؾ٠ٖ اُؾبكٙ ، 

ًبٕ ُٚ ٛـ 9ٖٖٔ ّػب ٝٛٞ ٖٓ ٓٞا٤ُل -هؽٔٚ هللا  -٣ؾ٢ ثٖ ٕـ٤و اٌُؼج٢ هللا : 

فب٤ٕٚ ك٢ اُزؼ٤ْو ػٖ ؿ٤وٙ ، ؽ٤ش أٗٚ ٣وّٞ ثزي٣ٝل ػجٞح اُجبهٝك) اُيٛجخ( صْ اما 

ػْو عؼَ أُؤغ ػ٠ِ ٌَّ ػبٓٞك١ أص٘بء ٗيُٝٚ ػ٠ِ األهٗ صْ ٣طِوٜب ك٢ ػ٘بٕ 

ٌُٜب ثٌَ ٍُٜٞخ  َِ أَُبء كز٘طِن ثٌَْ ػبٓٞك١ صْ روعغ ُٚ ث٘لٌ االٍزوبٓخ ٝ ٣ُٔ

اُجؼ٘ ٖٓ اُْجبة ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٍجبد ٣طجن ٝهل ّبٛلح ك٢ ػٖوٗب اُؾبٙو  ..

ٛنٙ اُطو٣وخ اٗٔب ٤َُذ ثبٌَُْ أُطِٞة ، ٝثبُناد ك٢ ٗيٍٝ أُؤغ ر٘يٍ ثٌَْ 

   .ٓؼزوٗ ، ُؼلّ ٝى٤ٗزٜب ٖٓ اُجلا٣خ

أٍٝ ٖٓ ػْو ػ٠ِ اإلثلاػبد َٓزٔوح ُْ ر٘وٖو ػ٠ِ ّقٔ ٝاؽل، ٝٛ٘بى أ٣ٚبً ٝ 

فٚو ، ٝا٤ُْـ/ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُػبٓو ثٖ ػٔو {، ا٤ُْـ / ٛـ94ٖٔ}اُجو٤َٓ ػبّ 

  .هؽٜٔٔب هللا، ْٝٛ ٖٓ فبٌٓ اُـوكب ٖٓ ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ ثٖ ػٔو اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 

 

 

 

 

 



 

اُْبة: ػجل اُٜبك١ ٛـ( ٕٖٙٗٔٓ أُؤغ ك٢ )ػبّ أٍٝ ٖٓ ػْو ثج٘لهز٤ٖ ًنُي ٝ

: ّبٛو اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ك٢ األٍزبم  -اُْبػواُٜن٢ُ .. ٝهل رـ٠٘ ثٖ ػ١ٞ٤ِ اٌُؼج٢ 

 .ثٜنٙ األث٤بد ،لٍح ُٚ ٤ِٚ٣ٞٛهٖ

 رؾَجٚ ٖٓ هٞ ثبٍٚ ك٤ٚ ع٘ٚ ٣ّٞ ر٘ظو ك٢ ٜٓبهاد أُؼْو //

 ػٌَو اُجبهٝك ٓو٣ٖٝ اَُِ٘ٚ ٞا٣ل // ػبكح اُٜنالٕ ٓؾ٤ٖ اُؼ

ٝٛنا أثِؾ ٕٝق ه٤َ ك٢ ٜٓبهاد اُْجبة أص٘بء اُزؼ٤ْو ٍٞاًء ٖٓ هج٤ِخ ث٢٘ ًؼت 

اُوعي، ُٝؼت ؽ٤ٞٓب، ٝأُغبه٣و ٝال رقِٞا ٓ٘بٍجبرْٜ ٖٓ .. ػبٓٚ  َفبٕٚ، أٝ ٛن٣

 .ثبُطبه، ًٝبٕ اُْؼبه ٣زواكٕٝ ك٢ ؽ٤ٞٓب ٓضَ: ٓؾبٝهح اُو٤ٖل }اُوِطٚ{

 

 .عبٗت ٖٓ ّجبة اُوج٤ِخ ك٢ أُِؼجخ ثؼل اُزؼ٤ْو

 

 

 

 



 

ٛو٣وخ ٝٙغ اُجبهٝك كافَ أُؤغ ٝهل رقزِق ٤ًٔخ اُجبهٝك ػ٠ِ ؽَت هؿجخ ٝٛن١ 

أُْؾبٕ ٝهٟ اُجبهٝك ثوٞٙ ٣ٌٝوه مُكي ٓكٖ صكّلس أُؼْو ، صْ ثؼل مُي ٣وّٞ ثبكفبٍ 

ا٠ُ أهثغ ٓواد ؽز٠ ٣ٖجؼ اُجبهٝك ًزِٚ ٝاؽلٙ ٤ُُؾلس ٕٞربً ػب٢ُ ، صْ ٣وّٞ ثٞٙكغ 

)ثبإلٓبٓخ( ك٢ ٓغٔٞػخ اُيٗبك،  هجَ إٔ ٣ٚغ اُكيهكح  فه٤َِ ٖٓ اُجبهٝك ػ٠ِ ٓب ٣ؼو

٤ٍَٜ ٍكوػخ اٗطّلهكخ اُْكواهح  ٓكٖ  ك َّ ، ٤ُزَٖ ثٌزِخ اُجبهٝك أُٞعٞك كافَ أُؤغ ُِز

  .ٙوثخ اُيٗبك ػ٠ِ اُيهكح أص٘بء اُزؼ٤ْو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٌة التً توارثها األبناء من اآلباء واألجداد التراث من المقتنٌات

 .  عام49٘م ٌعنً لها ٕٕٔٔصنع / حربه تارٌخ ال

 

 

 .من المقتنٌات التراثٌة

 

 

 

 



 بنً كعب  ل والعناٌة بها عند قبائلتربٌة النح

األستاذ / شاهر الكعبً -بنً كعب محبة عظٌمه حتى أن الشاعر وللنحل عند قبائل
  .الهذلً تغنى فٌها بهذه األبٌات

 

 



 

 

  .الهذلًمناحل الشٌخ / عبد هللا بن فالح الكعبً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .عسل مناحل الشٌخ / عبد هللا بن فالح الكعبً الهذلً 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .مناحل قدٌمة للشٌخ / علً بن عابد الكعبً الهذلً 

 

 

 

  .فً الرحبة –وآل عطٌان  - مناحل آل طالع ، وآل طوٌلع 

 

 

 

 

 

 



 

 :ث٢٘ ًؼت ٖٓ ٛن٣َ ٍّٝٞ اثَ هجبئَ

 .ٓغ فوٓ األمٕ ا٠٘ٔ٤ُ ا٠٘ٔ٤ُ،ػ٠ِ اُلقن ؽِوٚ ّٝبٛل 

 

 ث٢٘ ًؼت:ثَ ٖٓ هج٤ِخ ّٓلى األ

 هؽٔٚ هللا-ا٤ُْـ/ ٓلِؼ ثٖ كبُؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 ٍل٤و ثٖ ٓلِؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 أث٘بء ػجل هللا ثٖ ٛبُغ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 / ػطبف ثٖ ٓلِؼ اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ اُْبػو 

 اُْبػو/ ٛب٢ٗ ثٖ ِٛن اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ 

 اٌُؼج٢ اُٜن٢ُٙؾٞإ ثٖ ف٤٘لٌ 

 اُٜن٢ُ ٓؾٔل ثٖ ف٤٘لٌ اٌُؼج٢ 

 

 

 

 



ٝاُز٢ األٍزبم / ّبٛو ثٖ ػجل هللا اٌُؼج٢ اُٜن٢ُ ٛنٙ اُو٤ٖلح،  –ٝػٖ األثَ هبٍ: اُْبػو 

  .ٝهل أثلع ك٤ٜب، ٝاألثَ رَزؾن ٓؼِوبد ّبهى ثٜب ك٢ َٓبثوخ عجبهاد ٛن٣َ 

 
 

 



 ث٢٘ ًؼت ُـخ هج٤ِخ

 

ٛن٣َ ؽ٤ش ر٤ٔيد هجبئَ ٛن٣َ ثلٖبؽزٜب  ث٢٘ ًؼت ّؤٜٗب ّؤٕ ُـخ هج٤ِخ ُـخ هجبئَ

ث٢٘ ًؼت  ثلٖبؽزٜب ٝٗوبئٜب ،  ّ ، ٝػوكذ هج٤ِخك٢ اُغب٤ِٛخ ٝك٢ ٕله اإلٍّل

٣ٝجلٝ إٔ ُِطج٤ؼخ اُغج٤ِخ اُـبُجخ ػ٠ِ ٓ٘بىُٜب ًبٕ ُٜب أصو ْٜٓ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ 

ث٢٘ ًؼت ُْ رغبٝه هج٤ِخ ٖٓ  ٝؽ٤ش إٔ هج٤ِخ ..كٖبؽخ اػواثٜب ٍّلٓخ ُـزٜب ٝ

 فبهط ٛن٣َ ُنُي رؾزلع ثِـخ ٛن٣َ األ٤ِٕخ اُز٢ ؽلظذ ػْٜ٘ اُِـخ .

رؾو٤ن  –ٝأصوٛب ك٢ اُؾ٤بح اُؼوث٤خ هجَ االٍّلّ  –هج٤ِخ ٛن٣َ :"ٝهل ٝهك ك٢ ًزبة 

إٔ ًبَٛ ثٖ اُؾبهس ثٖ ر٤ْٔ ٣ِوت أث٘بإٙ ثبٌُب٤ِٖٛ ، ) "ثْوٟ عؼلو أؽٔل ( -)ك

ٝػٔوٝ ، ٕٝجؼ ، ، ُٚ فَٔخ اٝالك ْٛ : ًؼت ، ٕٝبِٛٚ ،  اُؼوةْٝٛ ٖٓ كٖؾبء 

 (ٖٕٓ)...(. ٝف٣ِٞل 

٤ٌُٝ ُِؾٖو ، ؽ٤ش  أهّلّ ًاال هإٝ ك٢ ٛنا اُجؾش ٓبٛٞ ًَٚ ٓب مًورٝك٢ اُقزبّ 

ا٠ُ ٣ؾزبط  اث٢٘ ًؼت ٖٓ اُؼٖو اُغب٢ِٛ هجَ اإلٍّلّ ا٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛن إٔ ربه٣ـ هجبئَ

 . ًزت ٝٓئُلبد رلٞم ف٤بٍ أ١ ثبؽش

 ا.ًض٤وٕٝؾجٚ ٍِْٝ ر٤َِٔبً  آُخٓؾٔل ٝػ٠ِ ٗج٤٘ب هللا ٍِْٝ ػ٠ِ َٕٝ ٛنا  

 ٛـ4ٖٗٔ/ٕ/ٕٙؽوهك٢ 

 

 

 

 

 

 


