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 ا  ـــجػن جمكخايدت أنسػذج ادثة الفيل في دراسات السدتذخقيغـح
 . ميثاق عبيذ حديغم .م

 مخكد بابل لمجراسات الحزارية والتاريخية - جامعة بابل
 السمخز

وجدددةتلدتادددػدمتىس دددلدتشدددةوردمن ددد   دمن ددد  ؼدددتعدددادثة ادددلدمن ادددادعدددؽدمنؾيدددةمهدمن ة  خ دددلدمنسيسدددل  
أثددامايةدورددؾ ضدوم ددحل دعدد سةدوعددادوإددؾردأ  ىددلداندديدع ددلدوعددةدأإددةلدج ذددودعددؽدتدداعا د ةعددا دندد مد
تددؾمت لدمنا معددةلدمن ة  خ ددلد اايددة دوعشيددةلد  ةوددةلدمنسد ذدد يؾ دمندد سؽد أ ددؾمد ادديد  معددلدتددة   دمنعدد لد

خةإدل دمن دأدأااد لدأثدامايةدمزدايؼدمدأدمنخدؾ دمدأديبادمالعالمدورؾ ضد ةعدلدووميعدلدمن ادادوردؾ ضد
دعزةعاؽدتادمنحة الدوإ  مزدمتعبةلدمن أد معتدأ  ىلد ايدشؽدذنػدمنيجؾمد ايدمن عبل.

من دد   دمن دد  ؼ دمنسد ذددد لدجددؾ دجا  مةددددت دأ  ىددلدمنحبذددأ د بدددادمنسظادد د دددؽددالكمســات السفتاحيـــة 
دىةشؼ دثة الدمن اا.
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The Elephant Incident in Orientalist Studies John Gilchrist Paradigm  
Assist lecturer. Methaq Obais Hussein 
University of Babylon - Babylon Center for Cultural and Historical Studies 
Abstract: 

The Elephant Incident is one of the important historical facts, and the 
importance of this came that the Holy Qur’an clearly addressed its events, 
especially after Abraha’s arrival in Mecca and the complete destruction of 
his army. Therefore, historical studies on it have been frequent, including: 
The writings of orientalists who used to study the history of Arabs before 
Islam in In general and the Elephant Incident in particular, whose events 
were raised, they preferred to delve into the contents of the incident hill 
and to highlight the reasons that prompted Abraha to launch that attack on 
the Kaaba. 
key words: The Noble Qur’an, Orientalist John Gilchrist, Abraha Al-
Habashi, Abd Al-Muttalib ibn Hashim, The Elephant Incident. 
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 السقجمة 
من دأدشد اتد ةعدادجد لدد زخ دتة   دمنعد لديبدادمالعدالمدوعدا د باد دعدؽدمتثداميدمن ة  خ دل 

ن ثاد دعدؽدمنسي سداؽدوةنبحدلدومنا معددلدومن  ردأد دؽدمنحنبدلدمنرعش دلدمنع ب ددلدمن دأدعدب تدم عدالم داندديد
جةن د و دمنسشظ لدمنجغ مف لدمأدمن ؾجودنحدؾد  معد يةدو عدادمنسدتا ملدمند ةعد لدومالي ردة ةلدومناسش دل د

دمذ اتدى هدوسجسؾ يةدعة ضدتة  خ لدنسخ افدمنبةثثاؽد.
ن مد ةنتدع لدومثاضدعؽدتاػدمنسشةطقدمنجغ مف لد ايدع دمنعردؾ  دن ؾنيدةد ةندتدع  درمند سش دةندد

نعددا د بادد دعددؽدمننبةمددادمنع ب ددل دعسددةد مددهد ددا دتادد ديااددادعددؽدمنسد ذدد ياؽدن دددا  دمنزددؾتد اايددةدمددأد
(دد)ك ةودةتيؼ دع شدةوناؽدم د زدمتثداميدمن دأدويعدتدمايدة دعد سةدمنيدةد ةندتدعحد دمنظداللدمن عددؾردد

انددديدمنعدددةنؼدأجسددده  دم ث دددؾمد  ةودددةتيؼد اددديدجؾمنبيدددةدجس عيدددةدعدددؽدثادددلدعؾيعيدددةدوعشةخيدددة دمزدددالند دددؽد
أىسا يةدمالي رة ةلدومناسش ل دمن أدش اتدوسجسؾ يةدأثدادمعدبةلدويدؾادعدةدتددسيد ددددد)ثة ادلدمن ادا(دوسدةد

اسشددددلدوددددةث  ممدثسا دددودعددددؽدويددددةمهدوعج  دددةلدنأعددددؾ دعددددؽدشددددننيةدأ دتؾجدددودأنغددددة دمنعددددةنؼدنحدددؾدتاددددػدمنس
دوت اةس.

لدنغددد دمنسد ذددد ياؽ ديدددمنزدددؾتد اددديدتادددػدمنحة ادددلدمن ة  خ دددلدعدددؽدوجدن ددددا مجدددةتلد  معددد شةدد
ع خدد سؽدعددؽدمنسد ذدد لدجددؾ دجا  مةدددتدأنسؾذجددةن د ؾإدد ودأثددادمن  ددةلدمنغدد بااؽدمندد سؽدتشددةونؾمدذنددػد

د(.منحايدمن ة  خأدمأد  ةوةتيؼدمن ة  خ لد ؽدمنساضدمن أدعب تدوعلدمنشبأددد)
ددؼدمنبحددلد ادديدع اعددلدوعبحثدداؽدوخةتسددل دمزدالند ددؽديةمسددلدمنسرددة   دجددةتدمنسبحددلدمتوردي دد

( دو شاشددةدف ددودالتعخيــب بحيــاة السالــم ايجتساليــة والعمسيــة ونبتابــال    نبــي ايســ متحدتد شددؾم )
انددديدزدعحظدددةلد  معددد ودعدددؽدمال  امم دددلدوإدددؾالندانددديدمنجةععدددل د د ا معدددلدث دددةضدمنستندددفدمالج سة  دددلدوأ ددد

  ددددلدوةن  ددددةلدعجةندددد دجيددددؾ هدمنعاس ددددلدوأ دددد زدمتعددددةكؽدمن ددددأد سدددداد يددددةدجا  مةدددددت دمزددددالند ددددؽدمن 
د دعؽدثالدمنسؾ ؾ ةلدمن أد  عيةدمأد  ةوودعؾ ؾادمنا معل.وت د سةتو

ــــا وفــــ  مشطــــػر السدتذــــخق جــــػن أعددددةدمنسبحددددلدمنثددددةنأدمنسعشددددؾ د ددددددددد ــــل عم ــــة الفي )حادث
 زدمن ومةدةلدمن دأدعدةييةدجا  مةددتد اديدتادػدمنحة ادلد داتمند اديداعيدة دأ ددف دو داذد   شدةدجمكخايدت(

عؽدمنظالييةدعؽدمن سؽدوعةدج غدعؽدأثاميدأاشةتدمنظ  قدث يدوإداتدانديدعاسشدلدع دل دوعدةدتعد  د
دنودذنػدمنج شدعؽدتاعا دو زادمن ا ضدم ني لدمنحةع لدنباتدهللادمنح مم.
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و  عدشةدف دود  الذـػادج التاريخيـة() حادثـة الفيـل فـي  ـػ  وجةتدمنسبحلدمنثةنلدتحتد شؾم د
أ  زدمنسرة سقدمن أدتشةونتدذ  دتاػدمنحة الدوعشيةلدمن د   دمن د  ؼ دمزدالند دؽدمنش دؾسدمنسددشاةلدمدأد

د  ؼد  متنةد.
ومتبعشددددةدمددددأد  ة  شددددةدنيدددد مدمنبحددددلدعشددددةىلدتة  خ ددددلد دددداض دأ  زىددددةلدمنسددددشيلدمن ددددة  خأدمن حاااددددأدد

 داندديدجةندد دمنسددشيلدو  ممددومالعدد ش ةجأدمندد ػدة ددؾمد ادديدتجرمددلدمنددشصدمن ددة  خأدوعع مددلدمنغةةددةلدعددؽد
شددددبلدمن دددة  خأدمنس دددة   دوف دددوديسشدددةدوس ة ندددلد ومةدددةلدجدددؾ دجا  مةددددتدوةن ومةدددةلدمنع ب دددلدمن ة  خ دددلدوةن

 دانديدجةند د  متدوعددضدمن ومةدةلدمنحاسثددلدوةن  ةودلد ددؽدثة ادلدمن اددانإلخبدة  اؽدمند سؽدعددب ؾمدعد ذد يشةد
د.مأدمنجةن دن دودعؽدمنسد ذ ياؽدومن  ةلدمنع ل

م  سدددانةدمدددأد  ةودددلدمنبحدددلد اددديدعجسؾ دددلدتاددد ديااادددلدعدددؽدمنسردددة  دذملدمنعاليدددلدوسؾ دددؾادد
ععاؾعدةلدعيسدلدثدؾرددتدؾما ة د اايدةدمال  سدة دمتكبد دمدأدمنا معل دوعشيةلد  د دمن دة   دمنعدةمدمن دأد د

 دعثدددالد  دددةلدتدددة   دمن عدددادومنسادددؾادناظبددد ػ دانددديدجةنددد د  ددد دأعددديستدواتشدددةتدمنبحدددلدثة ادددلدمن ادددا
من  ددا  دأ  زىددةلد  ددةلدجدةعهدمنب ددة دناظبدد ػ دمزددالند دؽدمنس مجددهدمنحاسثددل دعثدالدمنس رددادمددأدتددة   د

دةديةمسلدمنسرة  دمأدنيةةلدمنبحل.منع لدنجؾم د اأدوتا ىؼ دمن أد س ي
 السبحث األول  التعخيب بحياة السالم ايجتسالية والعمسية ونبتابال    نبي ايس م 

 الديخة ايجتسالية -أوي  
 د دة دومنداهد(9)م9999ونادجؾ دجا  مةدتدمأدجشؾلدأم  ن ةدوتحاسامندمدأدعاسشدلد اشدؾنأدعدشلدد

 دويدادتبداؽدذندػد(9) دسش سأدانيد ةمالدعد ح لدتاسؽد ددلدمنس ى دمنب وتد ةن أد(2)ةعسادمأدعشةجؼدمن حؼ
نشددةدمددأد ددؾتد  ةوةتددودمن ددأدعيدد د يددةدعدداممعةند ددؽد سشددو دعدد سةدعددةدس عاددقدوة ةددةلدمن   ن ددلدمن ددأدتشةونددتد

 دمزددالند دؽدمنخ مطددودمدأدمن بذددا دمنسددد حأدمدأدجشددؾلدمم  ن دةدعدداضدخسددلدواالادداؽدعددشل د(4)منشردة غد
د.(5)عةدأعي تودنشةد  ةوةتودوعتن ةتودوى مد

د.(6)تروجدجا  مةدتدعؽدمع أضدتا يد ددلد وزدع ػ دونودعؽدمتوال دماشة  دىسةلدجؾ جدو ة ااد
 الديخة العمسية -2
من حددقدجا  مةدددتدمددأدمندة عددلدعددؽد سدد هدوةنسا عددلدمن ةوعددلدن ش دددلدعددةن  ة دمنسددد ح لدمدددأدد

د.(7)يدمنجةععل دما  دمأد ا لدمن ةنؾ دوتخ جدعحةع ةند اشؾنأ داؼدمن حقدوةنثةنؾ لدث يدوإادان
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 سادجا  مةدتد ةت د اردوعاس دععيادمأدجشؾلدأم  ن دة دمزدالند دؽد مد سدتح  د دمنسةن دلدد
د.(8)وإ م ضدي  دعشرنػد

  زدجا  مةدتد ستنفدو ةت دمأد ا دعدؽدمنسؾ دؾ ةلدمن دأدتشةوندتدمالعدالمد ةعدل دوعدا ضدد
د.(9)(دورؾ ضدخةإلدمن عؾرددد)

مشددد ي دجا  مةددددتدوع دددادعشدددةع ملد اس دددلد اسددداض دعدددهدشخرددد ةلداعدددالع لدعيسدددل دأ ددد زىؼلدد
مددأدعاسشددلدتؾ ن ددؾدد(99)مددأدجشددؾلدمم  ن ددة دوعشةع متددودعددهدمنذدد  دشددبا دخا  ددلد(90)منذدد  دمثسدداد سددامل

د.(92)من شاةلد
دل(99)وعؽدأ  زدعتن ةتود

 ومن  ةلدمنس ا .ك ةلدمن ة   دمنشرأدنا  م دومالنجاادوىؾدثؾرد  معلدمن    د .9
2. (The Christian Witness to the Muslim). 

دمنذةىادمنسد حأدمنيدمنسداؼد
 .(The crucifixion of Christ and his Resurrection)دد .3

دإا دمنسد حدوق ةع ود
4. (What Indeed Was the Sign of Jonah). 

دعةد ة دمأدمنؾميهد العلدسؾنة 
  مدثدؾرد  دةلدمثسداد سداملد)إدا دمنسدد حد داؽدد)إا دمنسد حدثن  لدالدمم  متد(دويداد دة  .5

 منحن  لدومالم  متد(.
6. )The Bible is the Word of God) 

دمن  ةلدمنس ا دىؾد المدهللاد.
7. )The Islam Drbate Josh McDowell and John Gilchrist  vs –Ahmed 

deedat) 
د ساملعشةيذلدمالعالمدجؾسدعةكاو ادوجؾ دجا  مةدتدع ة دددددددددددادمثساد

8. (Deedat in the Balance). 
د ساملدمأدمنسارم 

 ( Christ In Islam And Christiantiy)دد .9
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دمنسد حدمأدمالعالمدومنسد ح ل
10. )Is Muhammad Foretold in the Bible?) 

دىادددذ  دمأدمالنجااد
 ( Origins and Sources of the Gospel) دد .11

دمإؾردوعرة  دمالنجاا
12. (Eid-ul-Adha : Abraham and the Sacrifice) 

د اادمال حيدلدم  مه ؼدومنشح 
(ددد .13 The Second Coming Of Jesus( 

دمنسجأتدمنثةنأدن دؾا
 ( Jam AL – Quran :Thecodification Of The Quran Text)دد .14

دتدددددددددددددددددداو ؽدمنشصدمن  منأد-ك ةلدجسدددددددهدمن دددددددد م دد
 (The Scripture Of Islam The Quran)دد .15

د دمن  ةلدمنس ا دنإلعالم من  د
 (Muhammad and the Religion of Islam(د .16

دددو سددددددددددددددؽدمالعالم
17. (Muhammad The Prophet of Islam)  

دددمنشبأدمأدمالعالم
18. )FACING THE MUSLIM CHALLENGE) 

دعؾمجيلدتحاػدمنسداساؽ
19. )CHRISL IN ISLAM AND CHRISTIANTIY) 

دومالعالمدمأدمنسارم منسد ح لد
20. )Sharing the Gospel with Muslims)        

دت ةعؼدمالنجاادعهدمنسداساؽد.
21. (The Prophet after Moses Jesus Muslims) 

دمنشبأدوعادعؾعيد)ةدؾادناسداساؽ(
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 وصم الكتاب وتقديسال  -ثالثا  
جا  مةدددت دم ددادويددهدةعدداد  ددةللدددمنشبددأدمددأدمالعددالمدعددؽدمن  دد دمنسيسددلدناسد ذدد لدجددؾ دد

دو يل ديدؼد ايدأ بعلدمرؾر دجةلد ة تألد994ى مدمن  ةلد ددلد
جةتدمن رادمتوردوعشؾم لدمنجر  ضدمنع ب لديبادمالعالمد بدادمالإدشةمدمندؾاشااؽدمدأد ردؾ دعدةدد

ديبادمالعالمدومنسد ح ل.
دوتشةوردوولد

دم  ىلدو ةمدومن اا دوىؾدعةدسيسشةدمأد  مع شةدى ه.د-
دعشلدمتونيدعؽد س دد.دمت بعاؽد-
دأعةدمن رادمنثةنألدم ادتشةوردجا  مةدتدف ولد
دث ةضدددنبأدمنع لدمأدع لدمنس  عل.دد-
دمنيج ضدوباتدم عالم.د-
دعشؾملدددمنعذ دمأدمنساسشلدمنسشؾ ض.د-
دعحةإ ضدع لدوتا ىةدعؽدمن رة مل.د-
دعشيةلدو  ردمن رادمنثةنلد ايدشخر لددد]ص[دوتزسؽدعحةو د اض د
دع مجعلدنذخر لدد.د-
دتعةعاودعهدأ اممو.د-
د اليةتودعهدمنايؾ دومنسد حااؽ.د-
دت ا ؼدنر جةلدددمنس عا ض.د-
دوثسادمن رادمن موهد شؾم دلدمنؾثأ دويدؼدعؽديبادجا  مةدتدانيلد
د عؾردهللادمي أ.د-
دمنا ؾضدانيدمنشبؾض.د-
دتج بلدددعهدمنؾثأ.د-
د.منسع مجدمنرعؾ دمناااأد-
دمن عؾردانيدجس هدمنعةنساؽ.د-

دأعةدمن رادمنخةعسدم ادجةتدوعشؾم دلدمتعظؾ ض دويدؼد ايدعحةو د اض دأ  زىةل
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دددمأدم عالمدمنذعبأدد-
دأعسةتدمنشبأدمالعؾضدمنحدشل.د-
دنؾ ددد-
دمنسؾنادمنشبؾػ.د-
دمنسعجرملدمن  دندبتدانيددد-
م د9994م عددالعأدمددأدمنجشددؾلدم م   ددأدعددشلدطبددهدمن  ددةلدعددؽديبددادع  ددردعددؾم  دمن بذددا دد

دوىأدمنشدخلدمنسع ساضدعؽديباشةدمأدمنبحلدعؾ ؾادمنا معل.
 وف  مشطػر السدتذخق جػن جمكخايدتحادثة الفيل عما   السبحث الثاني

عا دجا  مةدتدجدرتمندعدؽد  ةوةتدودثدؾردتدة   دمنعد لديبدادمالعدالمدمند ػدمشد ساد اديدثدؾم يدد
ثة الدمن اا د ؾإ ودومثادعؽدمنسد ذ ياؽدمند سؽدمى سدؾمد ا معدلدمنحنبدلدمنرعش دلدتة  خ لدعيسل دوعشيةلد

( دنغددد  دمنؾيددؾ د اددديدمنبددامةةلدمتونددديدنيدد هدمنذخرددد لدمن ددأدعدددب تدعجددأتدمن عدددؾردمن دد  ؼدد)
(د بددادمنعغ سددل دعع جددةندمددأد  ةوةتددودأةزددةند ادديد و دمعدد ضد شددأدىةشددؼدو سادداىةد ندد مادجددادمن عددؾر)

 دإةث دمنسؾيفدمن با دومن  معلدمن باد ضدمن دأدأك عيدةدهللادندو دعد سةدمدأدأاشدةتدثة ادلدمنسظا د ؽدىةشؼ
دترودمتثبةسدنساسشلدع ل.

اذدنددد غدم دمنسد ذدددد ياؽدتةنبددددةندعددددةدةسااددددؾ داندددديدمن  اادددادعددددؽدىدددد هدمنحة اددددل دتامعددددودو متدذنددددػدد
مشدة دانديدمنددب دمند م سدتؾجيةتيؼدمناسش لدمنسعة ةلدنإلعالمدوةنا جلدمتوني دوعدشيؼلدجا  مةددتدمند ػد

جا ت أخبار إلا السمظ السدـيحي أن في احج اييام و  " وةنيجؾمد ايدع ل دو ؾندود(94)من ػد مهدأ  ىل
فـخدا مــغ قبيمـة كشانــة قـج دخــل كاتجراهيتـال ودندــيا ذلـظ عــغ شخيـ  رمــي روث الحيػانـات فــي جسيــ  

  أن قباهل السشصقة قج ثـارت أنحا  ايماكغ الجاخمية فييا. كان أبخدة غا با، وخرػصا عشجما سس
 ــج حبســال، وقــج اغتالــت حميفــال   ابــغ خداعــال ممــظ "مزــخ". لــحلظ قــخر أن يقــػد حسمــة إلــا مبــة 

 .(15)لغخض واحج فقط ودػ تجميخ الكعبة"
دنالثظد ايدنصدجا  مةدتدأعؾ د اض دعشيةل 

تشددةوردجا  مةدددتدىدد هدمنحة اددلدمنسيسددلدوةنشدددبلدناسددداساؽد شددؾادعددؽدم  يددةم دو ننيددةدنددؾادعددؽد -9
وىدؾدأعداؾلدسدشؼد ددؽددوفــي أحـج األيــام""من ردصدمن دأدتد وغدانديدمتط ددةرديبدادندؾعيؼ دو ؾندود

 منذعؾ دمناسشأدمنبغ ضدني مدمنسد ذ لدتجةهدع لد ةعلدومن عبلدوذ ادخةص.د
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نغددروضدتعددبةلد دداض دعشيددةلدم د جددادعددؽد شةنددلديدداد نددديةدأشددة دجا  مةدددتداندديدعددب دىدد هدم -2
 دد ويدعددؽدمنحاؾمنددةل دوىدد مدمندد أػدت  دد دمددأدمنؾميدده داذدنددؼدنجددادمددأد ومةددةلدم خبددة  اؽدعددةد
ةذا دانيدذنػ د  نػدنؼدة رحدجا  مةدتد ؽدمنسؾ  دمن ػدم  ساهدمدأد ومس دودىد ه دوىد مدا د

عدد سةدوعددادع ة ن ددودعددهدمن ومةددةلد رد ادديدشددأتدانسددةدسددارد ادديدأنددود أػدشخرددأدعددؽديباددو د
  منع ب ددلدمن ددأدتشةونددتدىدد هدمنحة اددل دمزددالند ددؽدذنددػدنالثددظدا ظةمددودعددببةند خدد مندناغددروضدو ؾنددو

عشجما سـس  أن قباهـل السشصقـة قـج ثـارت  ـجل" وكـحلظ قػلـال " وقـج اغتالـت حميفـال   ابـغ 
م سدنن دةمدأ  ىدلدوغدرودو ؾ حدى مدنشةدوننودندؼدة دؽدوما دةندعدؽدمنددب دمند دخداعال ممظ "مزخ""، 

ع لدطة ثدةندجس دهدعدةدو  دعدؽدمعدبةلدعع سدامندتدة ضد اديد  متهدمنذخرد لدوتدة ضدأخد غد اديدعدةد
 و  دمأد شادم خبة  اؽ.

م دمتعددبةلدمن ددأدط ثيددةدجا  مةدددتدنددؼدت ددؽد ةف ددلدنغددرودم  ىددلدنس ددل دعدد سةدعددةدس عاددقدون ددةمد -9
سؽدن دؾذدأ  ىدل دمزدالند دؽد اليدلداؾ ملد اهدىشةا داذمدعةد اسشةدم دعشظ لدع لدنؼدت ؽد 

مننبةمددادمنثددةم ضدوع ددلدوبا يددةدمنسددد ممدوذدد ادخددةص د دد نػدنددؼدةذددد دجا  مةدددتداندديدعددب دتادددػد
منثددؾ ملدىددداد دددة دعدددببةند سش دددةندعسدددةد معددودنددد  دمال  بدددة دنش ددددودونس هبدددودمنسدددد حأدأودع ةعددد ةن د

 دىددد هدمنسشظ دددلدندددؼدوددددب دتعةعادددودمنددددأتدعدددهدتادددػدمننبةمدددادوىددد مدة ؾ ندددةدمنددديد امةدددلدمنش ظدددلدودددن
 تخزهدند ظ ضدم  ىلدث يدذنػدمنؾيت.

نالثظدتزدة لدجا  مةددتدمدأد  ممدودعحدةوالنداوعدة دمنددب دمنحن  دأدن ادػدمنحسادل دومند سؽدسبداود -4
ع ةعدد ةندمي رددة ةةندوح ددةدوعددا ؾعةندعددؽدمناونددلدمنبارنظ ددلدمن ددأد ةنددتدت بظيددةدوةنحبذددلد اليددةلد

 مالع عسة  ل.د ايدمنسد ؾغدمناسشأدوجداتيةد سؽدعخظظةتية
جدددددةتلد ومةدددددةلدم خبدددددة  اؽدثدددددؾردأعدددددبةلدمنحسادددددلدعخ ا دددددلدوعزددددديةد دددددؽدمندددددبعضدم خددددد  د

 دمنددددود شدددداعةدمدددد ندم  ىددددلدعددددؽد شددددةتد(96)م ددددأدمن ومةددددلدمتوندددديدمن ددددأدجددددةتلدمددددأد  ددددةللدأخبددددة دع ددددلد
كش ددددددد ودمنسع ومددددددلد ددددددددلدمن ادددددد س دومن ذددددددة دخبدددددد د شةميددددددةدعددددددؽديبددددددادم  ىددددددلد دددددداؽدمنعدددددد ل ديددددددةمد جدددددداد

 دددددا ؾضد جاددددداؽدوأع ىسدددددةدوةنددددد ىةلدمنددددديدتادددددػدمن ش ددددددلدد(98)عدددددؽد شدددددأدعةندددددػد دددددؽد شةندددددلد(97)منشددددددةتضد
اةد يددددة دو شدددداعةد خددددادأ  ىددددلدو أغدأا ىسددددةدف ددددو دمدددددنرد سددددؽدمعددددادذنددددػ دم اددددادنددددود جددددال دعددددؽد ن  حدددداب

د."ي انتيي حتا أدجم بيتال الحي في مبة" منع ل دمغز دعؽدذنػ دويةرلد
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بدلد امةددلدمددأدمن ؾجددودنحددؾدع ددلدأودمتخةذىددةدع ةنددةندس زدحدعددؽديددؾردأ  ىددلدىشددةدنددؼدت ددؽدناةددودمن  د
ناحددلديبددادىدد مدمن عددا دوبةن ددةنأدىشددةدةظدد قدعددتمالندنسددةذمديددةمدمنعدد لد يدد مدمن ردد   دمزددالند ددؽدمن ومةددلد

د.د" خبخ بشا  أبخدة دحا البيت في العخب "ذ  لدمنودمن ذ د
ددددد ودمن اددددد سدمدددددأدمنددددودنسدددددةد شدددديدأ  ىدددددلد ش د(99)أعددددةدمن ومةدددددلدمنثةن ددددلدم دددددادو  لد شددددادمنظبددددد ػدد

 دمن ددأد ةنددتدأجسددادعددةدمددأدمت  دعددؽدثاددلد شةميددةدوزخ م يددة دم  دد دم  ىددلدمندديدمنشجةشددأد(20)إددشعةت
إني قج بشيـت لـظ أايـا السمـظ كشيدـة لـع اـبغ مثميـا لسمـظ كـان قبمـظ، عاػدمنحبذلدةخب هد ية دو ؾندول د

منعد لديدةمد جدادد  دو شداعةدوإدادىد مدمنخبد دانديدعددةعهولدت بسشتال حتا أصخف إلييا حاج العـخب
منثايد ية دو شاعةدعسهدأ  ىلد  نػدعنرد سؽدإشهدىد مدمن عدا دم ادادد(29)عؽدمنشدةتضدعؽد شأدمن ؼد

دنودم د جادعؽدأىادى مدمنباتدمن ػدتحلدان ودمنع لدوس ل دمحافدن دا دانيدمنباتدو ياعو.
ذ د دم دمندد جااؽدومدأد ومةدلدأخد غدناظبد ػدذ دد دمايدةدتشةيزدةندوم دحةند ددؽد ومس دودمنددةو ل داذدد

منادد م ديةعددةدوةن عددادأثدداىسةدعددؽد شددأدمندد ؼدوم خدد دعددؽد شددأدعةنددػ دمعدد يةنلدو ش دددلدمن ادد سدوتعغ سددةند
دنا عبلدمن أدىأدع رادمنحلدعؽد و دتا ىة.

م دم  ىلدنسةد رمد ايدىامدمن عبل ديدامدان دودمنعد لدسا سددؾ دعشدود(22)ومأد ومةلداةنثلدناظب ػدد
عددهدن دد دعددؽديؾعدو دو ددة دنددودأسدسددا يدلدقدد سدد(29) ددؽدثرمودلدمندد  ؾمنأدمنع دؾ دوعددشيؼلددد ددؽدخرم ددأ

 دؽدخرم ددأ دم دؾجدم  ىددلدددز  سدةند ادديدعزد  دوأعدد هدأ دسدا ؾدمنشددة دانديدمنحددلدمدأد ش دددلدمن ادد س د
 دة دةردندودلد د وضد دؽد(25)وعثدؾمدندود  جدادعدؽدىد ساد(24)ماسةدنرردون  د شةنلدووإادمنخب دانيدتيةعدل

هدودديؼدوي ادو دوىد لدأخدؾهدقد سدانديدأ  ىدلدوأ اغدودودةتع  دمدرم دذندػدم  ىدلدم عدةد(26)ث دة دمنسالإدأ
دتزبةندوثش ةد ادمنع لدوثافدن غرو د شأد شةنلدونايامدمنبات.

  ومةلدأخ غدعخ ادفدتسةعدةند دؽدعدةو ةتيةداذدمشدة دانديدأ دمند ػدأثدايدد(27)ك نػدجةتدمنظب ػدد
 ددهدمنج ددلد مخايددة دتحدداةةندت  ىددلدون تب ددودوودد(28)وةن ش دددلدمنشردد من لدىددؾلدن ادداد ددؽدثبادد دمنخثعسددأ

مأدإ  دمنحج لدانايةدعؽد و دع دل دمغزد دم  ىدلدوأ عدادانديدمنشجةشدأدةظاد دعشدودمنعدؾ دمن عداد
دنودف الند خسةندأعسولدعحسؾ .

م ادأو  د ومةلدمن   د يةدىدؾدعدؽد و دتاد هدعسدؽدعدب ؾه دد(29)أعةدإةث د  ةلدمنباتدومن ة   دد
ؽدمنعددد لدأويددداومدندددة مندودددةن  لدعدددؽد ش ددددلدمن اددد سدوت  ؾىدددة دو شددداعةدىبدددتدع ة ىدددةدم دىشدددةادجسة دددلدعددد

دمن  ةقدزم لدعؽدمنشة دث يدأث يتدذنػدمنبشةتدمنزخؼ د الوضد ايديرلدمنحايدعؽديبادمنع ل.
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سبدداودأ دم خبددة  اؽدةحدددةونؾ دا ظددةتدعدددب دع شددهدنغددرودم  ىدددلدنا عبددل دنعدددامديشددة  يؼدوعسا دددلدد
د متدتاػدمنيجسلد.منحايدو ؾنيةدمندب دمن م سدود

عذدة يلدتسةعدةندنسدةد ومهدمنسدت خاؽدد(90)مدأدثداؽد ةندتد ومةدلدإدةث د  دةلدمن ةعدادمدأدمن دة   د
م خبة  اؽدمن سؽدعب ؾه دعد سةد ومةدلدمنظبد ػدمن دأدخدصد يدةد شدأدمند ؼدون دةعيؼد  عدأدمن دةذو ملد مخداد

دمن ش دل.
مدأدأثداماية دفبعداد سا دلدمنحدايدثة ادلدمن اداد شدؾادعدؽدمال دة ضدأودمن  د م د(99)تشةوردم ؽد ثا د

دعؽديبادمن شةنأ دعا دم  ىلدج ذةندتجةهدمن عبل.
منزددؾتد ادديدثة اددلدمن اددادوأ جددهدعددب دمنحساددلداندديدم دمنعدد لد ددةنؾمدمددأدد(92)وعددا دمن  طبددأد

تجددة ضداندديدوددال دمنحبذددل دمنيددةعؾمدوجددؾم د ش دددلدمن ادد سدومويدداومدنددة مندنظعددةعيؼ دو شدداعةدمشدد الدمن  ددةقد
انيد مخادمنب علدمةش عاتدمنشة د مخاية دو شاعةدوإادمنخبد دانديدمنشجةشدأدأتدةهد دادعدؽلددمع الدمنشة 

م  ىلد ؽدمنربةقدوثج د ؽدش ثباادوأ ؾدة دؾم دم عيداومدندودوداث ملدمن عبدلدوعدبأدع دلد  مند اديدعدةد
د ا دعؽدمن   ذااؽ دوخ جؾمد ايد م دج شد با دس  اعيؼدمااد خؼ دوياادأكث دعؽدماا.

س زدحدعدؽدمن ومةدلدأ دالهدىدؾدمخد الصدمنذخردد ةلدمندؾم  ضدف دود اديدمن  طبدأ دم دادذ د دم  ىددلدد
وم دؾدة دددؾمدوىددأدتدددس لدومثدداضدت  ىددلدمنحبذددأ دم دة دة  شدديد ددددددلدأ ددأدة دددؾم دم دداد دداؽدمنسددت خاؽدم د

 مزدددددالند دددددؽدذ ددددد هد(94)572-570وم شدددددودة ددددددؾمدعدددددش اؽدعدددددؽدد(99)دم570-597م  ىدددددلدث دددددؼدناسددددداضد
وةنيددةدز ددة ضدعددؽديبددادد(95)مندعردد ؾ دمن ددأدأشددة داندديدذنددػدإددةث د  ددةلداع ددةادمالعددسةانذخردد لدشددس د

إةث د  ةلدمنداالمادو  ردادىشدةلدمالإدبيةنأ د د نػدنالثدظدمدأدىد هدمن ومةدلدو و دذ د دنا   ذدااؽ د
  سدمن ومةةلدمنددةو ل/دعسدةدسبداؽدأ دمند موػدىشدةدأ م دم دت ظدة قدمتثداميد داؽدع دلدويد  شد ؾإد يؼد

دمتي لدع شةندمأدع لدوةن  لدعؽدمن عبلدعؽد و دتا ىؼدعؽدمنع ل.
مد   دم دم  ىدلدمنحبذدأد شدامد دة دعادػد اديدمند سؽدوم دم دؽدم ش دودمكذدؾمدد(96)أعةدمالإدبيةنأد

 ؽدمنربةقدمنحسا ػدخ جدثةجةندانيدع لدوبعاداكسةنودع مع ؼدثجودنرردو ش دلدنجد م  دمة  داغد ا دود
اددأدمن ددأد ددة دس  ددادتددر اؽدمن ش دددلد يددة دمةنردد  داندديدجدداهد جسة ددلدعددؽدأىددادع ددلدمنخدد ومدع ة ددودومنح 
م  ىددلدوأخبددد هدوسدددةدثدددايدندددودعددؽدتعددد   دمغزددد دوثادددفدم دسيدددامدمنباددت دفبعدددلد جدددالندةددددسيدشدددس مند

وعدددة ومدث ددديدنرندددؾمدأ  دد(98)ون ددد دعدددؽدمتشدددع  اؽد(97)عرددد ؾ د اددديد ذددد  ؽدأندددفدعدددؽدقبةمدددادخدددؾال 
د.(99)خثعؼ
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دةس ششةد  ة دعجسؾ لدعؽدمنسالثغةلد ايد ومةلدمتإبيةنأ دوعشيةلد
م دؽدم شددلدم  ىدلديددادتؾجدوداندديدثدلدع ددل دوبيد مدة رددادمندود ددة دأشدة دمتإدبيةنأدم دشخردد لد -9

 اديد سدؽدمنؾاش دل د اسدةندم دمنحبذدلدوساؾ يدةدوشددعبيةد ةندتدتداسؽدوةنشرد من لدويدادثدةونؾمدنذدد د
 ى هدمناسؽدمأدمن سؽ.

تذةوودمالعسةتدمنؾم  ضدمأدمن ومةةلدمنع ب ل دم ة ضدس   دمكدؾمد دؽدمنردبةق دوتدة ضدأخد غدسد   د -2
ردبةق دوىشدةدن ددةتردىدادمعد بامردمندداؽدوةنذداؽدوم  دمدأدمناغدلدمنسددشاةلدمن سش دلدمكذؾمد ؽدمن

أمدوددددب دن دددادمنسخظدددؾصدعدددؽديبدددادمنشددددةس دأمد دددامديدددا ضدمنددد موػد اددديدمن ساادددرد ددداؽدمتعدددسةتد
 منؾم  ضدمأدمن ومةل.

ندددؼدتددد   دمنسردددة  دمنع ب دددلدأ دأىدددادمنددد سؽد دددةنؾمدسدددت و دمنحدددلدانددديدع دددل دوإنسدددةد ةندددتدنيدددؼد -9
و نيدددلدخةإدددلد يدددؼ دو دددة دعدددؽد دددسؽدشدددعةم ىؼدمناسش دددلدسدددت و دع معددد ؼدمنحدددلدتجدددةهد بدددة ملد

ععبدددددددؾ متيؼ داذدو  لد اسدددددددلدمنحدددددددلدمدددددددأدمنش دددددددؾسدمنسددددددددشاةلدوةعدددددددؼد)قدجد (دمدددددددأدمندددددددش شد
CIH548/14وبا ظد)جدجدلد (دمأدمنش شددCIH533/4(40)د. 

دوبةن ةنأدةس ششةدمن ؾرل
نيددددةمأ دالم  ة ىددددةدنابعدددداسؽدمنرعددددةنأددا د ومةددددةلدمتخبددددة  ؽدالدةس ددددؽدمال  سددددة د اايددددةدوذدددد ا -9

ومنس دةنأ دمددأدمنؾيدتدمندد ػد دة دف ددودمنعد لدالدةع سدداو دمن داو ؽدمددأدتددجاادأثددامايؼدمناؾع ددلد
 ندد ما دوإنسددةدم  سدداومدمن ومةددلدمنذدد ؾ لدمددأدن ددادأخبددة ىؼ دوىدد مدوةن ددةنأدأ غداندديد دد ةاد ددا د

ادديدع دل دومنددانااد اديدذنددػدتاد ديااددادعدؽدمتثدداميدمن ة  خ دلدمنسيسددل دوعشيدةلدثساددلدم  ىدلد 
متخددةذدمنعدد لدنيددةدتن  خددةندست خددؾ دعشيددةدأثددامايؼدمن ددأدجدد لديبددادوبعددادتاددػدمنحة اددل دوعشيددةلد

 (.وال ضدمن عؾردمن   ؼددد)
أ م دم خبددة  ؾ دم شددة ضداندديدوجددؾ دمنردد مادمندداسشأد دداؽدمت ةددة دعشدد دمن ددام دأػدأ دأ  ىددلدأ م د -2

مذداودمدأدنذد دع هبدودمدأدودال دمند سؽدعد سةدوعدادثة اددلدنذد دمنشرد من لدمدأدودال دمنعد ل د تدؼد
ذػدندددؾم د دددادأىدددةنأدنجددد م دوعدددةدت تددد د اايدددةدعدددؽدأثددداميدوإدددؾالندانددديدعجدددأتدمندةعدددةنااؽد

 .(49)مد576وتح   دمن سؽدعؽدمتثبةسدعشلد
تزدددة لدم خبدددة  ؾ دمدددأد  دددة دمنددددب دمنحن  دددأدو متدق دددةمدم  ىدددلد يددد هدمنغدددروض دم دددة ضدنجددداىؼد -9

منحددايد مخددادمن ش دددل دوتددة ضدأخدد غداشددة ضداندديداثدد ملدمن ش دددلدعددؽديبددادةذددا و داندديد سا ددلد
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عجسؾ ددلدعددؽدمن جددة دمنعدد لدمندد ػدمخ ا ددؾمدمددايؼدأةزددةندمسددشيؼدعددؽديددةردعددؽدمنعدد لدونددؼدةحددا د
و خد ديدةردعدؽديد  ش دانديدجةندد دذندػدم دادذ د د خد دم دعددب دمنحسادلدىدؾدق دةعيؼد ثدؾ ضد دداد

 .(42)ةمادعز دد ؽدخرم أدمنسؾنيدعؽديبادم  ىلد ايدقب
مخ ال دم خبة  ؾ دمأدعؽديةمدوةنحاي دم   دومثادعشيؼدمنودعؽديباالد شةنل دو خ ديدةردعدؽد -4

يباالد شأدمن ؼ دو خد ديدةردن ادادمنخثعسدأدىدؾدعدؽدتددب د يد م دمزدالند دؽدمشدة ضدجسعدتد داؽد
 جادؽدمثدداىؼدعددؽد شددأد شةنددلدوم خدد دعددؽد شددأدمندد ؼ دوبةن ددةنأدأ د سا ددلدمالخدد ال دتذددا داندديد

مدوجؾ د ناادعة ػدثن  أدأودعشادثن  أداة تدناسيؼدناشد لدنيدؼد ومةدلدعؾثداضدع  دقد اايدةد ا
 عؽديبايؼ.

وبةن دةنأد شددادعشةيذددلدمتعدبةلدمنحن ن ددلدمن ددأدأو  ىدةدجددؾ دجا  مةدددتدثدؾردق ددةمدم  ىددلدوغددرود
 ةىددةدع ددلدونا ددود  يدداةؼد اددتدهللادمنحدد مم دوع ة ن يددةدعددهد ومةددةلدأخدد غدنجددادىشددةادأعددبةلدأخدد غديددادأخ

جا  مةددددددددتد ددددددداوممهدت دددددددة دت دددددددؾ د سش دددددددلدأودع ةعددددددد ل داذدمشدددددددة دمن  دددددددةلدمن العددددددد  اؾ  دوعددددددددشيؼدلد
 دانددددديدأ دمنددددددب دو متدىددددد هدمنحسادددددلدىدددددؾدأ دمنبادددددرنظااؽدطابدددددؾمدعدددددؽدم  ىدددددلدعحة بدددددلد(49)  و ؾبادددددؾ 

د.(44)مندةعةنااؽدعؽدخالردمنسشةطقدمنجشؾب لدمأدمنع ملدمنؾميعلدتحتدع ظ ضدمنحا ضدثا ةميؼدمت اساؽ
ا دتددرودم  ىددلدنس ددلد ددة دعددؽد ددسؽدمنخظددلدمنسؾ ددؾ لدعددؽدد(45)وذ دد دمنددا  ؾ دعددياادز ددة 

يبدداد ارنظددلدومنس  ددقد اايددةدعددهدمنحبذددل د يددا دمنددد ظ ضد ادديدشددبودمنجر دد ضدمنع ب ددلدوإخزددة يةدناش ددؾذد
دمنبارنظأ دمزالند ؽدعحةإ ضدمندةعةنااؽدعؽدمنجشؾلدانيدمنغ ل.

 دمند ػدتعد  دمدأد  ةوةتدودانديدتادػدمنحة ادل دو ؾندود(46)مزاَلد ؽدمنسد ذ لدمتنسدةنأدنؾنا دو
 " ان تجييد الجيػش دحل واليجػم كان في األساس لفـت  مبـة وايسـتي   عمييـا ولـيذ لتخخيبيـا 
السمػك القجاما في اليسغ حتسا  كانػا اخيجون شي  لتأميغ قػافميع التجارية ودـحا شـي  يزم... ان 

د.(47)جيات الخوم ويطيخ ان لحج اآلن لع اشتبال أحج لحلظ"دجػم ابخدة عما الحجاز كان أثخ تػ 
دأعؾ د اضدعشيةلدوو  زحدعؽديؾنودنؾنا 

م دمنيددا دمتعددة دعددؽدمنحساددلدىددؾدمن دد حدوندد سدمن خ  دد دومن دد حدةخ اددفدمخ المددةندجؾى  ددةند -9
عؽدثالدمنسعشيدمناغؾػد ؽدمن خ   دمند ػدسبداودوم دحةندنا د  مت دو د نػدمن د حدةعشدأدمد حد

مدددأدتاددد دوال ىدددؼدعحدددةوناؽدنذددد دعبدددة عدععاشدددلدأودع ةعدددلدععاشدددلدتعدددؾ دانددديدودددال دجاسددداضد
 مناونلدمن ةتحل.
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ثساتد ومس ودم دمنيا دعؽدمنحسالد ة دىامةندمي رة ةةند اناادذ د هد  بدلدمنسادؾادمن دامعيد -2
ناددد سؽد  دددنعاؽديدددؾممايؼدمن جة  دددلدمنسدددة ضد بددد دمنحجدددةز دعددد سةداذمدعدددةد اسشدددةدم دمنعددد لدأود

ةع ذددؾ د ادديدمنغددرودومن عدد  دنا ؾممدادمن جة  ددلدمددأدعددباادثرددؾنيؼد ادديدمت د ملد ددةنؾمد
ن سدلد  ذدديؼ دعدد سةدعددةد أسشددةدذنددػد شددادتحددةنفدمندةعددةنااؽدعددهدمىددادمنحادد ض دم دداد ددة دأثدداد
معبةلدذنػدىؾدنرادتروملدمت  مل دومتعد دن ددودسشظبدقد اديدتحدةنفدمنبادرنظااؽدعدهد

 منغدةعشلدمأدوال دمنذةم.
منعاليددةلدمند ةعدد لدمن ددأدم تبظددتد يددةدمنحبذددلدعددهدمندد وم دوذنددػدمشددة دنددصدنؾنا ددوداندديد -9

د(48)ودب دتؾثاد ةةنلدمناون اؽدوةنسد ح ل دن سدذندػدمحدد دومنسدةد مندؾمدوةناةةندلدمنسا ةن دل
من دددأد ةندددتدىدددأد ةةندددلدمنسادددؾادمدددأدم عب مطؾ  دددلدمنبارنظدددلدومنحبذددد ل دوبددد نػدةغيددد دنشدددةد

دتؾمم يسةدوةناسؽدومنس ى .
منستن اؽدمنع لدمن سؽدنةيذؾمدى مدمنسؾ ؾاد اديدومدقدعدةدتدؾم دنداسيؼدعدؽدانيدجةن د ا دعؽد
مندددد ػد دددداؽدأ دثساددددلدم  ىددددلد ادددديدمن عبددددلد ةنددددتدتعددددبةلدع ةعدددد لدد(49)أ نددددلدع شعددددل دوعددددشيؼلدعيدددد م 

ومي ردة ةلدو سش ددل دمعاددأدمنجةندد دمند ةعددأدىددأد  بددلد ارنظددلدوبسدددة اضدثا   يددةدمنحبذددلدمددأدمنددد ظ ضد
 اددديدأ  دعاسشدددلدع دددل دوذندددػدن ذددد ااد وندددلدومثددداضدعس ددداضدعدددؽدمنذدددسةردعددد و مندوةنؾعددد دوإدددؾالندانددديد

عةنااؽدعؽدمند ظ ضد ايدمنظ لدمن جة  دلدمن دأد معدتد ارنظدلدندامهدمنجشؾلدمن سشأ دوب نػدث عة دمندة
 دد  بلد ادديدمنسدد و د يددة دوىشددةدةددنتأدمندددب دمالي رددة ػدناحساددل دىددؾلدناددد ظ ضد ادديدمنظدد لدمن جة  ددلد
ع سةدمنظ  قدمنب ػدمن ػدس ب دتيةعلدمدأدمند سؽدوةنحجدةزدمدأدع دل داذدةعدادمنظ  دقدمنؾثادادمن  دؾقدأعدةمد

ضدمندددد سؽدناظدددد لدمنبح  ددددلدن  جددددلدعدددد ظ ضدمتوندددديد اايددددة داندددديدجةندددد دمنردددد مادمتثبدددةس دودددددب دخدددددة د
مندةعددةنأدمنسددد س دمددأدشددسةردمنجر دد ضدمنع ب ددلدعسددةدأويددفدمنظ  ددقدمنبدد ػدمندد ػدسدد ب دمنذددةمد-منبارنظددأ
دوةنع مل.د

انيدجةن د  بلدم  ىلدعا ؾعةند  ؾج دودعسا دلدمنحبذدلدمدأدعدادعداظةنودانديدتد لدشدبودمنجر د ضد
ةدوشددسةنية دمزددالند ددؽد تب ددودمددأدمعدد عة ضدعدد ظ ضدمندد سؽد ادديدشدد  ة دمن جددة ضدمن م دددأدمنع ب ددلدووعددظي

د.(50)من ػدع ظ لد ا ودع لدو ث ل
م دمتثبدةسدوبعداد شدةتد ش ددلدمن اد سد  داومدمنش دلد اديدد(59)أعةدمندب دمناسشأدم ادذ د دماااد 

مددأدشددسةردمنجر دد ضدمنع ب ددلدتشردا دمنددبال دوعرمثسددلدع ددل دن ؾنيددةدع  ددردمنحددلدنعددا دعددؽدمننبةمددادمنع ب ددلد
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ووعددظية داذدتحرددادع ددلدعددؽدجددَ متدذنددػد ادديدخادد ملد بادد ضدتددشع سد دد نػد ادديدمنسددا دمنؾميعددلداندديد
جةنبية دومنانااد ايدذنػدىؾدق ةمدأ  ىلد  عااؽدشخرد لددد دؽدخرم دأدن  دؾ دومن دةندتةوعدةندندو دوعد ا مند

د.(52)نودمأدمنبال دمنع ب لدنا ؾضدمنع لدانيدثلد ش دلدمن ا سد
جــير متكــػن مــغ مجسػعــة    "وعددادذنددػدنددةيشدجا  مةدددتدمنجدد شدمن ددة مدنحددؾدع ددل دو ؾنددو

كبيــخة مــ  العجاــج مــغ الجشــػد والفخســان. ومــغ الدــسات الفخيــجة ليــحا الجــير إدراج الفيــل معــال بــيغ 
العجاـج مـغ الحيػانــات األخـخي التـي كانــت عمـا شـػل الصخيــ ، ودـػ الرـفة التــي اعصيـت  يسـا بعــج 

د.(59)م(" 575ة التي جخت فييا الحسمة، "عام الفيل" )كان العام الفعمي دػ اسسا لمدش
د نادنصدجا  مةدتد ايدن ةصد اض دعشيةل

تزسشتد ومةلدجا  مةدتدم شة ضدانيد اسادمنج شدمن ة مدنحؾدع ل دوثساديؾندودتردش  ةندنيد مد -9
ومنرددشفدمنجدد شدعددشيؼدجشددؾ دعسددؽدةسذددؾ د ادديدمت  دونعدداح يؼ دعثددالدمن عددةض دومنددداؾ  د

 م خ دمن  عة دمن سؽد ةنؾمدةجااو دإعؾ دمنخاادأاشةتدمن  ةر.
أ م دجا  مةدددتدا ظددةتدعددسلدعساددرضدنيدد مدمنجدد شدمنزددخؼدوت سددؽدىدد هدمندددسلدوجادد دمن اددادعددهد -2

تا هدعؽدمنحاؾمنةل دعهد  دة دطدؾردمنسددةملدمن دأديظع يدةدىد هدمنحاؾمندةلدوعشيدةلدمن ادادو ؾندو د
ردم دمنجددد شدمدددأدذندددػدمنؾيدددتدةح دددةجدنحاؾمندددةلد اسددداض د اددديدطدددؾردمنظ  دددق  دوبظب عدددلدمنحدددة

تد عسادمأدثسادمنظعةمدومنسةت دو  نػدمنسعاملدمنظب لدمنالزعلدنسامومضدمنج ثدي دمزدالند دؽد
ذنددػدمددة دجا  مةدددتدم م دأ دسبدداؽدم دمنعدد لدونعددامد ل دد يؼدنيدد مدمنحاددؾم دعددؽديبدداديددادمتخدد وهد

 تن  خةندعيسةندست خؾ دوودأثامايؼدمن ة  خ ل.
 اددديدتحاسدددادتدددة   دمنحدددايدمدددأدمن ومةدددلددمدعع سدددامند570 دجا  مةددددتدتدددة   دمنحسادددلد دددةمدثدددا -9

 ثد ديؾنو.–من ة  خ لدوىؾدمنعةمدمن عاأدناةود
 دجةتد ايد أ ديؾملد باد ضدو دخسل دم داد دؼدانديد(54)كةنتدمنحسالد ايدع لدون ة ضدم  ىلدمنحبذأد

من دأدعدةناتودمدأدثسا دودىد هد دادع دل دوعشيدةلدجةن دمن ؾملدمنحبذ لد ا دعؽدمننبةمادمنع ب دلدمن سش دلد
وتا ىةدعؽدمننبةمادمنع ب لدمن سش لدمن أدت ؾ دعشيدةدجد شد(د56)و ػ(55)يباا أدخؾال دومتشة  ض دوخشا 

د.(57)أ  ىل
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ثجددؼدتاددػدمنجاددؾسدمنزددخسلدمن ة عددلدنحددؾدع ددلدوددن دمنغدد  دعشيددةدنزدد لدد(58)وبدداؽدنؾنا ددود
االد النلدوم حلد ايدمنيا دمن م سدعؽدتادػدمنحسادل ددمنسرةنحدمندةعةن لدمأدى هدمنسشظ ل دوعةدىأ

دانيدجةن د اسادمنج شدمن ة مدعؽدمن سؽدنحؾدع ل.
ويددادمخ اددفدجا  مةدددتدعددهدمنسددت خاؽدمنعدد لدمددأدجرم ددلد ددا دمن ااددلدمن ة عددلدنحددؾدع ددل دمدد   د

وإدادوةنودج شد ث لدوععيؼدماادومثا دن ؽدىشةادعؽديةردوة د دا دمن اادلديدادد(59)ع ةتاد ؽدعا سة 
د.(60)انيداالالد ذ دف الند

 "وعيسةدة ؽدعؽدأع دم ادوإادج شدم  ىلدانيدع ل دععا دةندجا  مةددتد اديدذندػ دو ؾندولدد
عشجما وصمت الحسمة إلا السغاميذ بالقخب مـغ مبـة، أرسـل أبخدـة وحـجة مـغ الجشـػد إلـا  ـػاحي 

بــج السصمــج الــحي السجاشــة ونيــج الجشــػد مــا يسبــغ أن يبــػن بســا فــي ذلــظ مــاهتي جســل تعــػد إلــا ع
د.(69)سػف يبػن جج    يسا بعج"

 اؽدجا  مةدتدمأد ومس ودمنددةو لدانديدع دة دمنحدايدمن دة  خأدمند ػدوإدادان دودمنجد ش دوبداأد -9
(دشددؽدتة متددودنشيدد دعددةدةس ددؽدنيبددودعددؽدم  ددا دو بدد د سا ددلدمنشيدد دوذددخصدجددادمن عددؾرد)

قبةمداد ثادد ضدوع شؾ دل دوعددةد و دتاد ه داذدمدالدةع ددادأ دت دؾ دأ  دع دلدوعددةد ةندتدتزددؼدعدؽد
مع ددةزلدوددودعددؽديددا ضدمددأدمعدد الادمنثدد وملدومتعددؾمردوأنددؾماد ثادد ضدعددؽدمنحاؾمنددةل دوعشيددةلدم  دداد

 (د و دتا ه.أ دسشي دأ  ىلدتاػدمن أدتخصدجادمن عؾرد)
سباؽدمنشصدأ الهدم دم  ىلدمع عسادأعداؾلدمن  ىاد دومن  و دهد دادأىدادع دل دوذندػدعدؽدمجداد -2

مالع ددالمدمدأد مخايدؼدث ديدةزدسؽد دامدع ةوعدلدج ذدودمن دة مدنحدؾدع دل دتخؾ  يؼدوبدلد وقد
وىدد مدم د رد ادديدشددأتدانسددةدسددارد ادديدخددؾ دم  ىددلد تددؼدج ذددودمنزددخؼدويؾتددودعددؽدع ةوعددلد
منعدد لدمنسؾجددؾ سؽدىشددة دميددؾدمددأدمنحن  ددلدنددؼدة ددؽدةس اددػدععاؾعددةلدومف ددلد ددؽدطبددةمهدمنعدد لد

  ىددلدم م دجدسدنددبضدعدةدعؾجددؾ دعدؽدع ةوعددلدويدة متيؼدويدؾتيؼدمنعددد   ل دند مدعددؽدمنسس دؽدأ دم
  مخادعاسشلدع ل.

م دم  ىدلدوإدادمنديدعشظ دلدمنسعسدسدوىدأدي  بدلدعدؽدمنحد م دو بداودم دد(62)ذ  د ؽدعا سة د
وةالت دةلدعدهدد(64) ددددمنسغسدسد(69)ىشةادخظند شادمنشةع د ؾ دهد)ا(د داالندعدؽد)ن( دم دادذ  ىدةدمنظبد ػد

وعسددةدمنجغ مف ددلدمددأدتحاسددادعشظ ددلدمنسغددةع سدمودمنسغسددسدع ةنددةندنس ددؾيدمنجدد شدمنحبذددأدم ددا ددعدت خأ
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منيددةدت ددهدودةن  لدعددؽدع ددل د اشسددةدد(65)ثددؾردعؾيددهدعغسدس دم ددادذ دد دإددةث د  دةلدمتعددةكؽدوسدا ؼد أةدد
دأ دعؾ عيةد اؽدع لدومنظةمف.د(66)ذ  دمن رو شأ

اثشـا  ذلـظ ادركـت   "جا  مةددتدانايدة دو ؾندوتبعةندن نػدومع س م مندنأثداميدمن دأدجد لدمشدة دد
قخير وقـخرت بعـجم وجـػد جـجوي مـغ محاولـة مقاومـة دـحا الجـير الكبيـخ وعشـجما استذـعخ أبخدـة، 
عجم رغبتيع في اينخخاط فـي القتـال معـال، بعـث رسـػل إلـا مبـة السبخمـة يخبـخدع أنـال ي اخغـج فـي 

  لمخــخوج ومقابمتــال وذدــج عبــج قتــال أي شــخز ولكــغ ســعا فقــط لتــجميخ الكعبــة. اســتجعا مســث
. وعشجما وصل عبج السصمج، شالج فقط بإرجاع جسالال إليال. فـػج  أبخدـة بـأن ليحا الغخض السصمج

عبج السصمج قمقـا فقـط عمـا حيػاناتـال بيشسـا كـان مخكـد إيسانـال الـجاشي عمـا وشـظ أن اشتيـي ويـدال، 
ر قمقــال، فــإن لمكعبــة رب لكــغ العــخب ردوا عميــال بحجــة معاكدــة، فــي حــيغ كانــت ا بــل دــي مرــج

د.(67)سيحسييا ويجاف  عشيا  ج ابخدة"
د اؽدنصدجا  مةدتد ايدأعؾ د اض دعشيةلد

دأػدع ةوعدددلد -9 أشدددة دجا  مةددددتدوعدددؽدودددةلدمن  دددةخ دم ديددد  شدوعدددؽدععيدددةدعدددؽدمنعددد لدندددؼدتبددداب
 د   لدنج شدم  ىل دومنيةدمع داستدوذ ادطب عدأدندو دوىد مدعخدةنفدتسةعدةندنعدة ملدمنعد ل د

منسعدد و دم دعددؽد ؾممدداىؼ دىددألدمنذددجة لدونردد ضدمنسغاددؾمدومنؾثدداضد شددادتع  دديؼدنددأدمسددؽد
خظددد د دددة  دم  دددلد شددداعةدة دددؾ دمنسع دددداػدشدددخصدت  ددد دم م دتيددداةؼدم غدددؼدع دددة دع ددددا د
وةنشددددبلدنيدددؼ دعدددؽد و دتح  دددػدأػدعدددةكؽ دانددديدجةنددد دم دىددد هدمنسشظ دددلدندددؼدتددداخادتحدددتدأػد

ع ب ددلدمتإددا لدمن ددأدتددننفدمنخزددؾادناعدداودعدد ظ ضدمجشب ددلدث دديدذنددػدمنؾيددت دودددب دتدد با يؼدمن
 عيسةد ةنتديؾتو.

 داؽدمنددشصدم دم  ىددلدندؼدة ددؽدةعاددؼد ددؽدمنن دة ملدمنسؾجددؾ ضدمددأدع دلدوعددؽدىددؾدز دد سيؼدمتور د -2
مػدأ دمنسؾ ؾادعدبيؼدناةدو دوىد مدةذدا دانديدداستجعا مسث  لمخخوج ومقابمتال"، " انااديؾنود

نع لدمأدتاػدمنسشظ ل دوعةذمدتسثدادنيدؼدمن عبدلدأ دم  ىلدنؼدة ؽدةس اػدععاؾعةلد ةف لدثؾردم
عددؽدياعدد لد سش ددل د ؾإدد يةديباددلدمنعدد لدجس عددةندوم د سا ددلدمنددامةاد شيددةدىددأدعظاددبيؼدجسدد عيؼد

 وعشيؼلد بادمنسظا د ؾإفدعاادع لد ن ما.
(دندؼدة دؽدةنودودن  بدلدم  ىدلد  داعا د ادتدهللادأ م دجا  مةدتدمالةحةتد سشةندأ دجدادمن عدؾرد) -9

ؾدمددأدثن  ددلدمتعدد دالدةس ددؽدم دة ددؾ دعددؾغد ددغاشلدةحسايددةدجا  مةدددتد ددادجددادمنحدد مم دوىدد
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( د ؾإدددد ودعددددد ح ةندوعبذدددد مندناسشددددو دومتخادددد دسدددد تب دوددددةنحساللدمن ددددأديةعددددتد يددددةدمن عددددؾرد)
  ارنظلدياةسةندمأدنذ د ةةن يؼد اؽدمننبةمادمنع ب ل.

ايؼ دميدؾدث ديدم د ضدا د امدي ةردم  ىلدعؽديباديد  ش دةعدؾ دوةنا جدلدمنديدت داةسدذندػدعدؽديدب -4
يرددأد ددؽد دداللد ددةنؾمدالدسبشددؾ د اددؾتيؼدوددةن  لدعددؽدمنحدد مدمث  معددةدنددو دمزددالند ددؽدذنددػدم دداد
ياعؾمدمالشي دمنح مدمن أدةسشهدمايةدمن  ةردمث  ممدن ن ةلدع مع ؼدمنحدلدعدؽديبدادمننبةمدادمنع ب دلد

 من ة علدمنيدع لدعؽد و دخؾ د ايدأ ومثيؼدومع ع يؼ.
وىدد مدمتعدد دععدد و دناجس دده دوىددأد ةةنددلد(د68) ادديدمناةةنددلدمنحش   ددلد(د ددة ا دجدادمن عددؾرد) -5

( دوبةن ةنأدمة دجؾموودت  ىلدون دىد مدمنبادتدندود لدةحس دودندةوهدعدؽداةسةندودعاامدا  مه ؼد)
مناسشأدون دهللادعبحةنودوتعدةنيدىدؾدثدةمظدىد مدمنبادتدعدؽدأػدم  دامت دم د د شدأد اديدسدادمنشبدأد

(دىدؾد) اايسدةدمنددالم( دوىدؾد اديدعع مدلدودن دمن عدؾردمنخدةتؼددد)ا  مه ؼدومنشبأدمعدسة ااد
(دوعدؽدإدابودىدؾ دوبد نػدت دؾ دثسةةدلدمن عبدلدأعد دانيدأدوحدلدعؽدإا دمنشبدأدا د مه ؼد)

  و دتا ه.
وعسةدةجا دمنؾيؾ د شاهدم د ثالدأ  ىلدعؽدمن سؽدانيدع لدومجيدتد سا دةلدع ةوعدلد داض دد

 ددادجسددهدثؾنددود ددا دعددؽدمننبةمددادمنع بددأ دن شددودخددد دمنسع  ددلدوويددهدعشيددةلدتاددػدمن ددأدية ىددةلدذودن دد  دم
د ندد الندمددأدأ  دمنعدد لأعددا مند اددادم  ىددل دمندد ػدطةندد دمنع ددؾد شددودومالو ددةتد ا ددودنعاددودةددد  ة دعشددود د د دددد د ددد دندد  د(69)ددد

ىألديباالدخثعؼد ر ةعلدن ااد ؽدثبا دمنخثعسأدمن ػدنيضدنس ة  دلدأ  ىدلدعدهدم  دأديباا دودلدتيد م د
مننبةمادمنع ب لدمتخد غدمن دأدمنزدستدان دو دن دؽدمنسع  دلدمدأدمنشيةةدلد ةندتدنردةنحدونةىس دو ا دعؽد

م  ىددل دودددب ديدددؾضدج ذددودو ددخةع و دطاددد دمنخثعسددأدم و ددةتد ا دددودأةزددةندنعاددودةدددد  ة دعشددودمددأديدددة مد
د.(70)مالةةم

وعؽدم ج متملدمتخ غدمن أدمتخ تيةدي  شدنر  دم  ىدلد دؽدع دل دىدؾد مدهدمنجر دل دويدادد
نس ة ادلدم  ىددلدت ددؾ دعدؽلد بددادمنسظادد دو سد ود ددؽدن اددادعدااد شةنددل دوخؾ ادداد دؽدومماددلدعددااددتذد ادومددا

ىدد سا دو   ددؾمد ادديدأ  ىددلدع  دد ثيؼدوا ظةمددودااددلدأعددؾمردتيةعددلدع ة ددادمن جددؾاد ددؽدعذدد وادمن ة ددأد
د.(79) يامدمن عبلد

 دؽددأخا مندمتخ لدي  شدي م ىةد   ادأ  دع لدومنرعؾ دانيدمنجبةر دويداد بد دجا  مةددتد
قــخرت قبيمــة قــخير ايندــحاب إلــا الجبــال    "ذندػ دوعددةديددةمد بددادمنسظاد د ددبعضدم جدد متمل دو ؾنددو
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السحيصة بالبمجة بعج أن أحبع عبج السصمج أوي الحمقة السعجنية في باب الكعبة وصما إلا هللا لكـي 
د.(72) "يحسييا

ددا د بددادمنسظادد دوأعدد دي  ذدددةدوددةنخ وجدعددؽدع ددلداندديدد(79)ذ دد دم ددؽدخادداو دد ددددد ددد د دددد د دددددد دد ددد د دد دد دد ددددددد دد ددمنجبددةردومنذدددعةلدد ددد ددد دد ددد دد
زدمايدة دادؼديدةمد شدادمن عبدلدعسدد ةدوحا دلدمنبدةلدوععدودن د دعدؽديد  شدسدا ؾ دهللادو د شرد ونو د ددددددنا حد   د ددد دد دد دد د د دددد دد ددد د دد ددددد دد دد ددددددددد ددددد دددددد ددددددد ددددددددددد دددد د  د ددد

ددو بادمنسظا دسشذادو  ؾرل د ددد ددد دددد دد ددددددددد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج                 ي دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  إن  العب

 
                      يسشــــــــــــــ  رحمــــــــــــــال فــــــــــــــامش  رحالـــــــــــــــظ 

                ي يغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــميبيع 
 

                   ومحـــــــــــــــــــــــاليع أبـــــــــــــــــــــــجا محالـــــــــــــــــــــــظ 
                    وانرـــــــــــــــــخ عمـــــــــــــــــا  ل الرـــــــــــــــــميج 

 
                  وعابجيـــــــــــــــــــــــــال اليـــــــــــــــــــــــــػم  لـــــــــــــــــــــــــظ 

داؼديةرد 
 يــــــــــــا رب ي أرجــــــــــــػ ليــــــــــــع ســــــــــــػاكا

 
 يــــــــــــــا رب فــــــــــــــامش  مــــــــــــــشيع حساكــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــت عاداكـــــــــــــــــــا   إن عـــــــــــــــــــجو البي
 

 (74)فــــــــــــــــامشعيع أن يخخنــــــــــــــــػا قخاكــــــــــــــــا 
" وىشددةدنالثددظدمعدد غ ملدجا  مةدددتدعسددةدمإددةلدجدد شدم  ىددلدوعددادت اعددودنحددؾدع ددل دو ؾنددولدد 

ولكـغ ابـجو أن ليذ مغ السعخوف بالزبط كيب وصل الجـير إلـا دـحل الكارثـة التـي وصـل الييـا، 
تفدـيخ  تقـجيع مبـة. ويسبـغ عمـا شيئا مأساويا قج حجث لال ليتدبج في د كـال والتخمـي عـغ حسمتـال

مشصقي في ذلظ، ودػ ان القخيذييغ كانػا يحتمػن الجبال الرغيخة السصمة عما مبة، فقج يبػنـػا قـج 
امصــخوا الحجــارة والرــخػر عمــا القــػة السبذــػفة ليــع وأجبخودــا عمــا ايندــحاب. كســا أن تفذــي 

  الصاعػن األخخي قج تدبج ايزا في اندحاب أبخدة مـغ دون تحقيـانػاع مخض الججري أو بعس 
دجفال. غيخ أن أسصػرة سخعان ما ضيخت بأن الجير تعـخض لمزـخب مـخة أخـخي بأعجػنـة مـغ قبـل 

د.(75)"سخب مغ الصيػر التي قحفت الرخػر والحجارة عما الجشػد
دو  زحدعؽدمنشصدأ الهلد

وإدددفدجا  مةددددتدنسدددةدأإدددةلدمنجددد شدمنحبذدددأدعدددؽد ة ادددلد ددددددلدمنسنعدددةوػدوىددد مدا د رد اددديد -9
لدمن با ضدمن دأدثادتدودةنج شدوىالكدودمندد  هدومني دة هدمن دةمدعدؽد و دشأتدانسةدسارد ايدمن ة ا

 عة قدان م  دم ادمإا دوةن  ادومنس  دو امدمن ا ضد ايدمنح  لد.
م م دجا  مةددددتداوعدددة دمن دددا ضدم ني دددلدوةنسحةمغدددلد اددديدىددد مدمنبادددت د ؾإددد ودم دمنحجدددة ضدمن دددأد -2

ؼدانيدمنجبا دوىشةدال دادعدؽدويعتد ايدمنج شدياد عةىةدأىادي  شد ايدمنج شدوعادإعؾ ى
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م شددة ضداندديدأ دمنجدد شدمن ددة مدنحدددؾدع ددلد ددة د ثادد دو دددخؼد ؾإددفدجا  مةدددتدن دددو دويددداد
ةردداداندديدم ال  دمسددؽدتادد دمنسع ددؾردم دت عددأدعجسؾ ددلدعددؽدمننبةمددادىدد مدمن ددؼدمنيةمددادعددؽد

 دمنحجة ض دمزالند ؽدذندػدىدادتؾجدادتادػدمن س دلدمن باد ضدعدؽدمنحجدة ضد اديدمنجبدةر دانديدجةند
 عةدىأدمند  لدمن أدةس ا يةدىتالتدمأد عأد ادى هدمنحجة ضدمأدويتدومثادو ع لدومثاض.

ةحددةوردأ  ىددلدمعدد ا مادمتعدد دوعددةدتعدد  دنددودمنجدد شدعددؽدمني ددة دوا جددةادذنددػداندديدعدد  ديدداد -9
 دا دىددد هدمتعدد م دوبحدددد دمنعادددؼد-ثددد ديؾندددود–مإددةوودعدددؾمتد ددة دمنجدددا ػدأودمنظدددة ؾ د

يؼدونؾيتد ثا دث يدس دشيدمن ذدة دمنسد   دمزدالند دؽدذندػدت ظا دعخةنظلد با ضد اؽدوعز
ىددادم دمنسدد  دمإددةلدجدد شدأ  ىددلد و دون ددلدمننبةمددادمنع ب ددل دوندد سدذنددػدمحددد دوإنسددةدنددؼد
ةردد دودددودعددؽدمن  ددديدون  ىددلدوذددد ادعبةشدد  دعثدددالد بددادمنسظاددد دجددادمنشبدددأدوعددؽدذىددد دععدددود

ددتدةحدا دوعدضدأنددؾماد جد متدمنس ةو دةلدععدودثدؾردتد ادع دل داندديدجةند دذندػدند غدجا  مة
منظة ؾ دوىادىؾدية  د ايدأ دةساردى هدمتنؾمادمأدذنػدمنؾيتد ايدومقدمن دا ملدمنبدد ظلد

 من أد ةنؾمدس س عؾ د يةديبادمالعالم.د
وإدددفدجا  مةددددتدىددد دمنحدددايدمن باددد دونندددودمعدددظؾ ض دومتخاددد ضدعع ومدددلد شدددادمتعدددؼدمتو ب دددلد -4

تعغدد ؼدشخردد لدععاشددلدأود ونددلدنغدد  ددمن اةسددل داذدة ؾعددؾ د شدددلديرددصدعددؽدمنخ ددةرد دداممه
ز ادمنيةندلدمال الع دلدندو دعثدادثد ولدمن وعدة ديداةسةندوعدةدت خاادودعدؽدأ دام دنا  اديدومتعد غ د
وبعضدعةدعظ هدمناؾندةناؾ دمدأدثد ولدطد وم ض دعدؽديردصدالدةس دؽدناع دادترداة ية دوىد مد

ادىدددؾدأمزدددايةدسدددارد اددديدأ دجا  مةددددتدندددؼدة دددؽدعع  مدددةندوةنددداسؽدم عدددالعأد ددداسؽدعدددسةوػدد ددد
م   ومإدايية دت دهللادتعدةنيدنظدقد د نػدإد مثل دو ؾنددودتعدةنيلد ــ   سد ِ ا ِد َِّ ـج   اغ  ِعشد ِ   ِد د     ِإنَّ الـجِ  ِ  د    َّ      ِ    َّ  ِ 

 عسةدةعشأدأ دمت ةة دمتخ غدش ممهدعسةو لدن سداال.، (76)
ك نػدنالثظدم دجا  مةدتدسشةيضدن دو دثاشسدةدذ د دم دىشدةادعد لدعدؽدمنظادؾ ديدةمدو د  د -5

منج ش دمأدثاؽد ة دمأد امةلد ومس ودةذا دانيد عدأدأىدادع دلدمنحجدة ضد اديدمنرخؾ د ايد
منج شدوى مدم   م د سشأدعؽدجا  مةددتدودة دمنظادؾ دىدأدمن دأديةعدتد  عدأدمنحجدة ضدث ديد

 وإ يةدوة  جؾبل.
القرــة التقميجيــة ليــحا الحــجث ترــم "اذدسؾإدفدجا  مةدددتدعددةديةعددتدوددودمنظاددؾ دوةنيددةدلدد

الفخيجة مغ نػعيا بسثل حجع شاهخ الدشػنػ بالخير األخزـخ والسشـاقيخ الرـفخا . حجع دحل الصيػر 
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ويقـال إن كــل واحــج مشيــا كـان لجيــال ث ثــة حرــػات، واحـجل فــي مشقــارل واحــجل فـي كــل مــغ مخمبيــال، 
سا كانت تقحف الجير بالحجارة يدقط مئات مغ القتما مـغ الجـير، فقـج كانـت تمقييـا بذخاسـة موك

د.(77)خق م بذ الجشػد مغ قػة رمييا بحيث تتخك ع مة فييا مغ اثخ ذلظ"ي ترجق، بحيث تخت
دس زحدعؽد ومةلدجا  مةدتدعةدةنتألد

م دعددةدتعدد  دنددودمنجدد شدأشددبودوةن رددلدمن  اااةددلدمػدوسعشدديلدمن رددلدمن ددأدعددبقدوم دعددسعيةد -9
كثادد من داذدسدد غدم دمنظاددؾ دمنخةإددلدمن دددأديةعددتدو دد  دمنحجددة ضدوىددؾدايددد م دعشددودوددن دعددؽديدددةمد

دوةن عأد ايدمنج شدن سدعسؽدإعاومد ايدمنجبةردثد دز سودمأد ومةلدعةو ل.
ويددادوإدددفدجا  مةددددتدىددد هدمنظاددؾ دوننيدددةدتذدددبودمنددددشؾنؾدووإددفدنؾنيدددةدوةتخزددد دوعشدددةيا هد -2

وددةناؾ دمتإدد   دعددؽد و دم شددة ضدمندديدمنسرددة  دمن ددأدم  سدداد اايددةدمددأدوإددفدىدد هدمنظاددؾ د
دوأنؾمنية.

ىدد هدومثدداضدعددؽدأ وملدمن سدد  ضدمددأدمناغددلدمنع ب ددلدوىددأد اسددلدمعدد عسادجا  مةدددتدمددأد ومس ددود -9
)ة ددةر(دمن ددأد ممسددةندعددةدتذددا دمندديدم  يددةم دومإدد ةندعددةدتحساددودىدد هدمنظاددؾ دعددؽدأثجددة دو    ددلد
تؾز عيددةد ادديدجدددؼدمنظادد  دوعددةدت عاددودىدد هدمنحرددؾملد شدداعةدتددد  د ادديدمنجشددؾ  داذد ةنددتد

 يدعؽدتد  د ا ودوت  اد العلدف و.تا ايةدوذ مىلدالدترالدثد ديؾنو دوتدب دأا د ا
مخ افدمنست خؾ دم خبة  ؾ دف سةد اشيؼدثؾردش ادمنظادؾ دونؾنيدة دم دادذ د دمىدادمن  ددا  دد

منيدةد ةندتدطادؾ دذملدندؾ دم د ضدأتدتدعدؽدشدةطودمنبحد دوىدأدن ددتدنجاةدلدد(78)وعشيؼلد ؽدعدا سة د
ةيا ىدةدمنحردي دو دة دة ؾ ىدةدطاد مندوالدتيةع لدوالدت ب لدوالدش ق ل دوىأدتذبودمن عةعدا دتحسدادمدأدعش

مندديدم دمندد ومضديددادمخ ا ددؾمدد(79)خةإدةندأثسدد دمنسش ددة دأعددؾ دمندد أ دطؾ ددادمنعشددق دمدأدثدداؽدأشددة دمنظبدد ػد
مدأدوإدفدتادػدمنظاددؾ  دم دةردوعزديؼدمنيدةد  زددةت دويدةرد خد د دة دنؾنيددةدأعدؾ  دأودأخزد دمددأد أػد

د الل. خ دو ة دنيةدخ مط ؼد خ مط ؼدمنظا  دوأك يةدتذبودأكفدمن
ددطاد مندعدؽدمنبحد  دأعثدةردمنخظدةط ل.دعدهد دادددم دادذ د د(80)أعةدإةث د  دةلدت ددا دمنعادؾمد د دد د ددد دد دد د دددد ددددددد د ددددد د ددند دد

ددطادد دعشيددةداالاددلدأثجددة  دثجدد دمددأدعش ددة ه دوثجدد م دمددأد جا ددو دتذددبودمنحسرددلدومنعاعددل دالدترددا د دد ددد دددد ددددد ددد دد دددددد دددددددد دد ددد دد د د د دددد دددددد ددد د د ددد دد د ددددد دددد دددد دد
ددأثامندعشيؼداالدىاػ. دد دد دددنددددددد دد

م دادمخ اددفد ددؽدعدةون ود ؾإددفدمنحجدة ض داذد دداؽدمنيددةد ةندتدإددغا ضدوأخدد غدد(89)أعدةدمندد مزػدد
اذد دداؽدمنيددةددأكبدد دعشيددة دوىددأدعددؽدتدددببتدواإددةولدمنجدد شدوسدد  دمنجددا ػدوسددةدتحساددودتاددػدمنحجددة ض 
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كةندتد ادديدأثجددةم دعشيدةلدمنرددغا ضدو بدد دثجددؼدمنعدا دوأكب ىددةدوحجددؼدمنحسدصد ةنددتداذمدويعددتد ادديد
م دد(82) دوذ ددد دإدددةث د  دددةلدنبدددةلدمن نو دددادمدددأدععدددةنأدمن شر ددداد ػدأثدددادمنجشدددؾ دأإدددة تدجاددداهدمنجدددا

من  ددةقدمنذدداساضدمن ددأدىبددتدأاشددةتد عددأدمنحجددة ضدمعدديستدمددأدز ددة ضديؾتيددةدوشدداتيةدوحاددلدأنيددةدأذمدويعددتد
دمنحجة ضد ايد أ دأػدشخصدتخ جدعؽدمنجةن دمنثةنأ.

وعدددشيؼدإدددةث دأعددةد  ددد دمن دددة   دمنعدددةمدم دداد ةندددتدنيدددةد ومةدددةلدف سدددةدةخددصدثة ادددلدمن ادددا دد
من ػدتذة يتد ومس ودعهدعدةدذ د هدمنددس يشاػدثدؾردوإدفدمنظاد  دعدؽدد(89)ك ةلدتة   دمن عادومنساؾا

د.(84)ثالدمنذ ادومنحجؼدو ا دمتثجة  دومنحةردن دودوةنشدبلدال ؽدمتاا دعؽدثالدمنؾإف
 حادثة الفيل في  ػ  الذػادج التاريخية  السبحث الثالث

اذدةعددادمنحة ادل ددتاددػمزددايةدعرداميةندنداسشةدىددؾدعدةدذ د هدمن دد   دمن د  ؼدثدؾردأوخاد دمنسردة  دودد
من  ددةلدمنؾثاددادمندد ػدةح ددؾػديرددصدمتعددؼدمن اةسددلدوعددةدأإددة يةدعددؽد دد مل دودددب د  دد ىؼدوتجددةوزىؼد
 ادديدث ددؾلدمنشددة  دتاددػدمن رددصدمن ددأدأن دد  د يددةدعددؽد و دتادد هدعددؽدمن  دد دمندددسةو لدمتخدد غدمن ددأد

 لدمن بددةهدمن  ددةلدوسخ اددفدتخررددةتيؼدمددأدمنبحددلدومن  رددأد ددؽدتاددػدمتيددؾممدعدب  ودمددأدمنشددرور دوأاددة
دناؾإؾردانيدمنح ةمقدمن ة  خ لدمن أدتذسادأعةكؽدع شةىؼدونغةتيؼد...من .

وعددؽدىددد هدمن رددصدمن دددأدجددةتد يدددةدمن ددد   دمن دد  ؼدىدددألدثة اددلدمن ادددا دوب زددادذندددػدمك ددددبتد
ع ـلد    ل دم ادجةتدمأديؾنودتعةنيوتة  خ لد سش لدأىس ل ِفيـِل، أ ل ـعد ي جد اِب الد ـح  ن ـظ  ِبأ صد يدـب  ف ع ـل  ر  ِ        د    د   د أ ل عد ت ـخ  ك    ِ      د         د                  ِ   د    ِ   د

ـ ع رد ـعد ك  ع م ي  يٍل، ف ج  ار ٍة ِمـغد ِسـجِ  ِميِيعد ِبِحج  ، ت خد ِيعد ش يدخ ا أ ب اِبيل  م يد ل  ع  س  ِميٍل، و أ رد د عد ِفي ت زد ٍ              د      د ك يدج  ِ  د  ِ ِ     ٍ      ِ ِ  د ِ    ِ ِ  د    د         ِ         د ٍ        د          د   ِ ـأدك ػلٍ    د     د ِ      د   ٍ     د    ٍ ٍم م 
دد. (85 )
ــل  ددددم ددادد ــب  ف ع  يد ــخ  ك  ــعد ت  ــِميلٍ      د         د          أ ل  د عد ِفــي ت زد ــج  يد ــلد ك  ع  ــعد ي جد ِفيــِل أ ل  ــحاِب الد ــظ  ِبأ صد ن  ِ   ٍ ر  ِ       د    د   د    د     د ِ      د   ِ دددددددوىددؾدمعدد  يةمددد        ِ   د   ِ   د ددد د د

ددت    غدتشظقدوودمنحةردمنسذةىاض دومن زااالدمنز ةا دومنخابل دومنبؾم . دد دددد دددددد ددد ددد ددد ددددد ددد دددد ددددد دد ددددد دد ددددددد د دددد د دد ددد
دددويؾنودتعةنيلد دددددددد ِيعد ش يدخا  أ باِبيل  دد م يد ل  ع  س  ِ  د    د        ِ     و أ رد ددد..دد     د          د

ددمتوة االدمنجسة ةل دومتع ملدمن أدس بهدوعزيةدوعزة دددددد دددد ددددد ددددد دد د د دد ددد دد ددد ددددد ددددد ددد..د
ددويؾنودتعةنيل دددددددد أدك ػلٍ  دد ٍم م  ع رد عد ك  ع م ي  يٍل ف ج  ِميِيعد ِبِحجار ٍة ِمغد ِسجِ  ٍ     د    ٍ ت خد ٍ             د      د ِ  د  ِ ِ     ٍ     ِ ِ  د ِ    ِ د .   د

ددأػدأ دى هدمتع ملدعؽدمنظاؾ د ةنتدت عيدمنج شدمنحبذأدوحجة ضدعؽدعجاا. دد د دد دددد دد د ددد د دد دددد دد دددد دد ددد دددددد دد دددد ددد دد د د ددددد دد ددد دد
دددوىددددد هدمنحجدددددة ضدالدسدددددا غدثن   يدددددةداالدهللادعدددددبحةنودوتعدددددةني دومتوإدددددة دمن دددددأدةرددددد يةد يدددددةد دددددد ددد د دددد دد د د دد ددد ددد دد ددددد دد دد دد دددد ددددد دد د دد دد ددد دد د دددددد د

ددمنس د و دومنسحااؾ دالد دد د ددد دددد دد دد د ددددددددسشبغدأدمنؾيدؾ د شداىة دم دادثسدادمن د   دمن د  ؼدمن ثاد دعدؽدمنسعجدرملدتنب ةمدوددددد دد دد د دددددد د دد ددددددددد د دددد دد ددددد د د دددددددد ددد دد د دد دددد د ددد
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دمنددددتمرد شيدددة دعثدددالد ردددةدمنشبدددأدعؾعددديد) دددوندددؼدةدددنلب د د ددد د دددددد د ددد دددددد دد دد دد د ددد دب ددد(دو ددد نػدعدددةدوهبدددودهللادناشبدددأد  دددديد)دددددد د دد دد دددددد ددددد ددد دد ددد د دد(ددد
ددوذ ةتدمنس  يدوإث دةتدمتعدؾمل دميد هدجس عيدةد ةندتد ةدلدعدؽد ةدةلدهللادميدأدتحسدادمدأدط ةتيدةدأعد م د دد د دددد دددد دد ددد د د ددد د ددد دد ددددد د دددددد دددددد دددد دددد دددد دد د د ددد ددد دد دد د د ددددد ددد د

دالدةعاسيةدانيدهللا دد ددد ةنؼدمنغا  دوى هدمنظا  دوعةد ةنتدتحساودوت عيدةودمن ؾم دىدؾدثجدة ضدعدؽدعدجاا دددددددددددددد دد د دد د ددد دد د دد د دددد دددددددد دد دد ددددد ددد ددددددد ددد دد ددددددد ددد ددددددددد
دددثد دوإفدمن د   دمن د  ؼدنيدة دأعدةدجدشسدىد مدمنظاد دوإد  و دومتثجدة دوإد  يةدمد نػدعدةدالدةعاسدود ددددد ددد دد ددددددددد د دد دد د د دد دددددد د دد دد دددددد دد دد ددد ددددد ددددد د دددد دد ددددد د د دد د د

داالدهللا دومنبحلد شود جؼدعؽدمنغا دمنغا  دددددد دددددد ددددد دددد دد د دددد ددد دد دد.د(86د)د
نرد شيدةدو رد يةدوةتعدظؾ ضدأودماسةذمدمنسد ذ يؾ  دوعشيؼلدجا  مةدتدنؼدة فد ايدتادػدو دد

من رلدمن  اااةلدعثدادعدةدوإدفدثة ادلدمن ادا دميد مدندةوهدعدؽدث دادىدتالت دال دمن د   دمن د  ؼدسشغد دانديد
مالنب ددةتدو ؾإدد يؼدونجسددادوإددفدعددؾمتندأكددةنؾمدعددؽد شددأداعدد مماادأمدتادد ىؼ د  ددسدمن ددؾ مضدمن ددأد ةنددتد

تدمدأدمن دد   دمن د  ؼدىددأديردصدإددح حلدوالدتددأتدانديد ثادد دعدشيؼ دوبةن ددةنأدةس ششدةدمن ددؾردم دعدةدجددة
(دوةنرداسقدومنعر در دأعدةدمن دؾ مضدم ردود ددددلدإد شةلدتثا دمنذػ داذدنجادأنودةردفدمنشبدأدسؾعدفد)

د.(87) شلد
يدرٍ   ومأدمندد ةلدن ددودذ د د دد  دأ دم ةدلدمنسبة  دلد ِف ق ـخ  يـ   ِ       د ٍ ِ ِ    ِِ أ دمندالمدمندؾم  ضدمدأددد(88د)دد

من اسدددلدمتونددديدجدددةتلدع رددددالدوددددؾ ضدمن ادددادمن ددددأدعدددب  يةدوىدددأدتذدددا داندددديدم دهللادتعدددةنيديددداد ددددسؽد
مندد ثا اؽدمن جددة تاؽدن دد  شدمنردد   لدومنذدد ؾ ل دواىالكددودأػدهللادأإددحةلدمن اددادمن ددأد ةنددتدتيددا دتاددػد

د.(89)من جة ضد
لدمن د   دمن د  ؼدىشدةدناجد شدمنغدةزػد ددددلدوعسةدسثاد دمالن بدةهدمدأدىد هدم ةدلدمنسبة  دلدىدأدعخةطبد

مإحةلدمن اا دوىشةدن سدعؽدمنزد و ػدأ دمنس ردؾ دىدؾدىشدةادمادادجدةتدععيدؼدعدؽدمند سؽدانديدع دل د
عثاسددةد وغدم خبددة  اؽدذنددػ داذدعددؽدمنسس ددؽدأ دة ددؾ دمنس رددؾ دعددؽدذنددػدعددؽدةس اددػدمن اددا د سددةدمددأد

 " جمـج جمبـا  لـال إلـا السجاشـة فأدخمـال أوديؾندودد (95 ) "ودػ مسا أخحل األزدخي مغ صـاحج العـيغ   "يؾنو
 .د(99د)دار صاحج لال"

أ دددفدانددديدذندددػدأ دمن ادددادوظب ع دددودمنجددددسةن لدمن باددد ضدالدةس دددؽدأ دةددددا دوةت م دددأدمن دددأدد
ت  ددؾ دعددؽدمن عددا دتنددودعددد غؾ دمايددةدوالدةددد ظ هدمنسذددأ دمزدددالند ددؽدمنرددح متدومنسشددةسدمنردددح موػد

ثادؾم دنددودمن ددا ضدم د د ادديدمنعدد شدمدأدمنغةوددةلدمتم  ن ددلدثاددلدمنحدة دمندد ػدةدددؾ دتادػدمنسشددةطق دوىددؾد
ة رددداد يدددةدىدددؼدد–متجدددؾمتدمنسشةعدددبلدنددد نػ دوبةن دددةنأدسددد غدمنبةثدددلدم دأإدددحةلدمن اددداد سدددةد اشدددةدعدددةو ةند

متثبددددةسدمندددد ػدةجشددددؾ دمتف ددددةردمددددأدعشددددةط يؼدوىددددأدتعبادددد د ددددؽديددددؾتيؼ داالدأ دهللادتعددددةنيد ددددة دنيددددؼد
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واع دة دطاد ددوجد شد باد دنحجؾمدا دعؽدةس ادػدمن ادادمن باد دمنحجدؼ وةنس إة  دوىأد سا لدمخ بة دوة
دإغا دعدا دعؽدهللادتعةنيدأ دة زأد ا و.

مند ػد ثد د ا دودمدأدخسددداش ةلدد(Ry.506)مزدالند دؽدذندػداعةطدلدمناثدةمد دؽدن ددشد  سدةنرد
رد ا ددود(92)من دد  دمنسة ددأدوسشظ ددلدع  غددة دمن ددأدت ددهدشددسةردتدد لدعاسشددلدنجدد م  منسد ذدد ياؽد دويدداد ددؾ 

 د سددةدعبدداؽدمددأدمنرددؾ ضد(99)مددأدأ دةعدداومدعددةدجددةتدوددودمن دد   دمن دد  ؼدثددؾردثة اددلدمن اددادندد سدإددح حةند
 أ نةهل

د
دل(94)ويادجةتدمنش شد ة تأدد

د
مددأدمن ددة   دد662وأشددة دمنددش شداندديدثساددلد ددد   لدية ىددةدم  ىددلد ددادأ اممددودمددأدنجددادعددشلد

 دو ددسشؾهدأػد)منددش ش(لدثساددلدمن ادداد(95)منسدد ال ػمددأدمن ددة   دد547من سشددأدمن دداةؼدومندد ػدسؾممددقدعددشلد
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من أدية ىةدأ  ىلد اد اتدهللادمنح مم دعد غااؽدوجؾ دن صدمأدوعدضد اسدةلدمندش شدانديدجةند د دامد
دو ؾقدوعزية دعسةدأتةقدنيتالتدمن  إلدنبلدى هدم  متدمنسغ  ل.

ودند نػدمنسؾيدهداالدأ دجيؾ ىؼدتادػدودةتلدوةن زدادو زدادعدةديدةمدودودأثدادمنبدةثثاؽد شدادز ة تدد
دو ذ ودمنعثؾ د ايدن شدإغا دانيدجةن دمنش شدمن با  د سةدمأدمنرؾ ضدأ نةهل

د
د

دل(96)و شادي متضدعةدو  دمأدمنش شدجةتلدي متتود ة تأ

د
و ذفدنشدةدىد مدمندش شدأ دمندش صدمند ػدثردادمدأدمندش شدمن باد دةذدسادأعدسةتدقبةمدادوشديؾ دد

 دوأنيدةدأػدىد هدمننبةمدادالد-كسدةدعبداؽدمدأدأ داله-ت تب دعهدوعزديةدمندبعضدعدؽدثادلدمنرعدة دومنس دة 
إالد اشيةدوباؽدتادػدمن دأدو  لدمدأدمن ومةدةلدمنع ب دلدمنخةإدلدوحسادلدأإدحةلدمن ادا دمزداَلد دؽدأ د

د.(97)عشلدد29ود98حسالديادعب تدثسالدمن اادمن أدأشة دانايةدمن    دمن   ؼدوساضدت موثتد اؽدتاػدمن
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وعدددهد دددادىددد هدمنذدددؾمىادمن ة  خ دددلدمن دددأدعددد شةىةدمدددأدوحثشدددةدثدددؾردعرددداملدمن ددد   دمن ددد  ؼدمدددأدد
تؾ دد حدعددةدأإددةلدذنددػدمنجدد شدمنغددةزػ دومنددش شدمندد ػد ددؾرد ا ددودمنس رددااسؽ دنجددادعحددةواللدأون ددػد

د اؽدمنحاؽدوم خ دمنظعؽدمأد  ةلدهللادوبةن رصدمن   ن لدمن أدو  لدف و.دمنسد ذ ياؽ
 

 الخاتسة 
دتؾإادمنبةثلدمأد  مع ودى هدانيدجسالدمنش ةمل دأ  زىةلد

تبددةادأعدداؾلدمن ددنن لدومن  رددأد ددؽدوددال دمنذدد ل دوىددؾدعدد ةلد سددادا ألدمنسد ذدد يؾ د ادديد -9
وعدددا دثددد د  بددلدمناونددلدمن دددأدع بددهدندداغدمنسددام  دمالعذدد  مق لدمن ددأد ددة دوعزددديةدعؾجددود

سش سددأدنيددةدمنسد ذدد ل دوىدد مدمن ددنن لدةعددادمنؾجددودمنثددةنأدنالعدد عسة دمنيددا دعشددودمن عدد  د ددؽد
وال دمنذ لدو ؽد ة متيؼدوت ةنااىؼ دمزالند ؽدذنػدىؾدنغ  دمن ع  د ؽديد لد دؽدمنداسؽد

 م عالعأدوأ  زد جةالتوديبادم عالم.
زددااا لدن ثادد دعددؽدمتثدداميدمن ددأد مم ددتدمنحساددلدعددؽد اشددتدمنا معددلدعحددةواللدجا  مةدددتدمن دد -2

 امةلدمنظالييةدعدؽدمند سؽدومتعدبةلدمناممعدلدنيدة دوإدؾالندانديدع دلدوعدةدجد غدمايدةدعدؽدأثداميد
تة  خ دددلدعيسدددل داذدثدددةوردومدددأد ثاددد دعدددؽد ومةةتدددودأ دةردددفدعدددةدجددد غدوةندددودت ااددداػدوسعشددديد

 منس  ؾ دمأدويتدأودع ة دعة ق.
ا  مةددتدعدؽدمنداخؾردمدأدىد هدمتثداميدنغد  دن دأدأوداوعدة دأ حتدنشةدمنا معلدأ دىدا دج -9

من ا ضدم ني لدمأدث ظدمن عبلدوإوعة دمنج شدمنغةزػدوتاعا هد ؽدو د ضدأ  دو دعحدةوالندتب  د دذندػد
 و بظيةدوةتثاميدمنظب ع لدمن أدس ع  دنيةدم ندة دمأدث ةتودعؽدع  دأودعةدشةوودذنػ.

نددداغدجا  مةددددتدتعددؾ دوةتإددداداندديدمنسددد ى دمنددداسشأد دمناممع دددلدمن م دددلدأكذددفدنشدددةدمنا معددلد -4
منسددد حأدمن بذددا ػدمندد ػدس بعددو دم ددة دىسددودمتوردومتخادد دىددؾداوظددةردمندداسؽدم عددالعأدعددؽد

(دومن عددؾردن دددودعددؽدوعددادذنددػ دوتدددا دمنزددؾتدعددؽدجدد و هدمن م دددلدمنس رددالدوجددادمن عددؾرد)
ع ددلد دداتمندعددؽدم  ددادونيةةددلدديباددودثددؾردىدد هدمنعةماددلدعددؽد و دون ددلدمننبةمددادومنعؾممددادمددأد مخددا

     س دمني ة دمنج ش.
د
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 يػامرال
                                                             

 .90اعسة اا دعؾيفدمنسد ذ ياؽدعؽدمن    دمن   ؼدجا  مةدت د  ةوودجسهدمن    دأنسؾذجةن دصد(9)
 .98ددمنشبأدمأدم عالم( دصمندا ضدمنشبؾ لدعؽدخالرد  ةوود)دمنخ ةجأ دمنسد ذ لدجؾ دجا  مةدتدو و هدمأد  ةولد(2)
منب وتدد ةن  للدعدد ى دعددد حأدنذددندأاد دث  ددلدمالإددالقدمندداسشأدمن دأدشددياتيةدأو بددةدمددأدمن د  دمندددة  د ذدد دمنسدد ال ػ دد(9)

دن لدوعؽدأ  زدعبة ميةل ر ةعلدعة تؽدنؾا  دمن ذ دى مدمنس ى دمأدأنسةن ةدوب  ظةن ةدو ثا دعؽدوال دأو بةدوأع   ةدمنذسة
 ا دإ ؾادمنغ  م د جادو  لدوأ دمنخظةةةدومن نؾلدالدتغ  داالدوةنشامدومن ؾبل. -دأ

 ا دن ادشخصدمنحقدمأدميؼدم نجاادوي متتودون سدوي ةند ايدمن ش دل. -دل
 تح  ؼدمنرؾ دومن سةااادمأدمن شةمسدتنيةدعغي دعؽدعغةى دمنؾاش ل. -دل
 عهدمن ىبشل. -دي
 بعؾ ديؾنو.ن سدن شةمديؼد م سد ةمدس  -دج

 .976سشغ لدمنخاف د  معةلدمأدمت ةة دمنايؾ ةلدومنشر من ل دصددددد
د.949منشد دو الي ودوجسهدمن    د شادمنسد ذ ياؽدجؾ دجا  مةدتدأنسؾذجةن دصد دمنذس ػ مت  جأد(4)
 .992-999ؾذجةن صسمنذس ػ دجسهدمن    دمن   ؼد شادمنسد ذ ياؽدجؾ دجا  مةدتدأند(5)
 98منسد ذ لدجؾ دجا  مةدتدو و هدمأد  ةولدمندا ضدمنشبؾ لدعؽدخالرد  ةوود)ددمنشبأدمأدمالعالم( دصمنخ ةجأ دد(6)
 .99منخ ةجأ دمنسد ذ لدجؾ دجا  مةدتدو و هدمأد  ةولدمندا ضدمنشبؾ لدعؽدخالرد  ةوود)ددمنشبأدمأدمالعالم( دصد(7)
 .26ةحاي دع م  دأعسةتدمنسد ذ ياؽ د .ع  د .م د .ل دصد(8)
 .949مت  جأ دمنذس ػ دمنشد دو الي ودوجسهدمن    د شادمنسد ذ ياؽدجؾ دجا  مةدتدأنسؾذجةن دصد(9)

 د دةنؼدعدداؼدع خردصدمدأدتدة   د9998أثسادثداؽد سامللد م  لدمعالعأ دوندادمدأداياد ؼدعدؾ ملدمدأدمنيشدادعدشلد(90)
مالنجاددادمنسددد حأدعشدد دم بعاش ددةلدمن دد  دمنعذدد  ؽ ديددةمدوان ددةتدمنعاسددادعددؽدمنسحة دد ملد ددؽدمالعددالمدو عددؾنودمزددالند ددؽد

ؾ دجا  مةدددتد.ناسر ددادعددؽدمنسعاؾعددةلدسشغدد لدمنسشددةع ملدمن ددأد  دداىةدعددهدمنسبذدد  ؽدمنسددد حاؽ دوعددشيؼلدمنسد ذدد لدجدد
 دمنخ ددددةجأ دمنسد ذدددد لدجددددؾ د989 دصدجسددددهدمن دددد   دمن دددد  ؼد شدددادمنسد ذدددد ياؽدجددددؾ دجا  مةدددددتدمنسؾذجدددةندمنذدددس ػ د

 .97-96جا  مةدت دص
 د9978شبا ددخا  لدلد م  لدمعالعأدونةش دووم ظدوع   د دونادعؽد ةمالدعداسلدمأدتاش ةداؼدمن  اتدمنيد شدامدعدشلدد(99)

ثةإدداد ادديدشددية ضدمنب ددةنؾ  ؾ دمددأدمنا معددةلدمناسش ددلدعددؽدجةععددلدنددؾ منسدمددأدعددا  ػدمون ددة  ؾدمددأدتخرددصدمال لد
ععلدتؾ ن دؾدعدهدتخردصدمدأدمن  ددا دمن   ندأ ددادؼدثردادمن ؾ متأ,دو ايدشية ضدمنسةجد ا دمأدمنا معةلدمناسش لدعؽدجة

 ايدشية ضدمنا  ؾ مهد د ساد ايدتا  سدمناغلدمنع ب لدمأدجةععلدتؾ ن ؾ دونود اضدعشذؾ مل دعشيةلد)منعاؼدمأدمن د م د( د
د– دؾدو  ةللد)تشةيزةلدوم حلدمأدمن  ةلدمنس ا ( دو سداد م ددةندنإل دالمدمالعدالعأدومندا ؾضدمنس  دردمنداونأدمدأدتؾ ن

جسددهدمن دد   دمن دد  ؼد شددادمنذددس ػ دكشددامدو مدد سدع  ددردمناوثددلدمندداونأددنشذدد دمالعددالم .دناسر ددادعددؽدمنسعاؾعددةلدسشغدد لد
د.96 دمنخ ةجأ دمنسد ذ لدجؾ دجا  مةدت دص989 دصدمنسد ذ ياؽدجؾ دجا  مةدتدمنسؾذجةند

 دمنخ ددةجأ د99من دد   دمنسؾذجددةن دصاعددسة ااد دعؾيددفدمنسد ذدد ياؽدعددؽدمن دد   دمن دد  ؼدجددؾ دجا  مةدددتدو  ةوددودجسددهدد(92)
 .97منسد ذ لدجؾ دجا  مةدت دص

 .22-29منخ ةجأ دمنسد ذ لدجؾ دجا  مةدت دصد(99)
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ثة ادلدمالشد مدنذد مدشد   ودومن دودوىدؾدإدةث ددددلد دعدؽدعادؾادمند سؽدن د د أ  مىدةمدم د مه ؼدوتعشأدوةناغلدمنحبذد لم  ىلدلدد(94)

 أ دجد شد باد دانديدمند سؽ دوتس دؽدعدؽدمنحردؾرد اديدمندداظلدمايدةدد دأ عادعؽديبادعاػدمنحبذدأدمنشجةشدأد اديمن اا
 د2ومنساددؾا دجد دتددة   دمن عدداسشغدد لدمنظبد ػددوعدادأ دي ددادأ  ددةصدمنسعداؽدعددؽديبددادمنحبذدلد اايددة.دناسر ددادعدؽدمنسعاؾعددةل

 .دد994-992 دتة   دمس من ة دو  بيةد  زعة دعةعةن ة  ص دنؾنا ل999-997ص
د.99ددمنشبأدمأدمالعالم دصد(95)
 .940 دص9متز يأ دجد(96)
منشدددنضلدأودمنشدددأت دو  رددادوددودمن ددنخا دوسعشدديلدمخ رددة دأةددةمدمتشددي دمنحدد مدمنثالاددلدمنس ؾمن ددلد شددادمنعدد ل دوىددألدذػدد(97)

من عداضدوذػدمنحجددلدومنسحد م دن ددؾ دمنعد لديدداةسةنديددادم  سداومد ادديدمنحد ولدمددأدتددؾما دن سدلدمنعدد شدو ةندتدىدد هدمنذدديؾ د
 دةم دوعدؽدن ةمجدودجعادودشدي دمنحدلدتاد دمنذدي دمنسخردصدد200سةنيؼ دويادأخ وهدعدؽدمنايدؾ ديبدادعببةندمأدتعظاادأ 

 .95-94صدنو دعسةدعب دمأدإ  دمنشة د ؽدأ متدشعةم ىؼ.دسشغ لدمنبا ونأ دم اة دمنبةق لد ؽدمن  و دمنخةن ل 
 دؽدعا  دلد دؽدمن دة د دؽدعزد د دؽدندرم دد شؾدعةنػلدوظؽدعؽد شةنل دعؽدمنعانةن ل دوىؼلد شؾدعةنػد ؽد شةنلدم ؽدخر سلد(98)

د.995 دص2 ؽدععاد ؽد انة .دمنشؾ  ػ دنيةةلدم  لدمأدمشؾ دمت ل دج
 .990 دص2تة   دمن عادومنساؾا دجد(99)
دديربلدمن سؽ دعاسشدلدندةع ضدو دةع ض دوىدأدعشظ دلدتجة  دلدعيسدلدتد تب دعدهدتجدة ملدودةيأدودال دمند سؽ دوىدأدعدؽدددإشعةتلد(20) د دد دد ددد ددددددد ددد ددددد دد دد ددد د دد ددد دددد دددددد دد ددددد دددد دد دددد ددد د ددد د ددددددددددد دددددددد د

ددددأوم دعشةطقدمن سؽدنع دددددد د ددددد دد ددسل داذد ةنتدتر ادع تاؽدمأدد ددد ددد ددددد ددد مندشلددعؽدمنحشظلدوتا ىةدعؽدمنغاللدمنر م  ل دةح  د يدةدعدؾ دعدؽددددددددددد
 .972-979 دصو دمنعةنؼدعؽدمنسذ لدانيدمنسغ لمنرخ د.دسشغ دلدعجيؾر دثا

 شؾدمن ؼلد ؽد اػد دؽد دةع د دؽداعابدلد دؽدمنحدة يد دؽدعةندػد دؽد شةندلد دؽدخر سدلد دؽدعا  دلد دؽدان دة د دؽدعزد د دؽدد(29)
 .959 دص2نرم د ؽدععاد ؽد انة .دمنشؾ  ػ دنيةةلدم  ل دج

د.999 دص2تة   دمن عادومنساؾا دجد(22)
دد ؽدخرم ألد ؽد ا سلدعؽد شأدذ ؾم  دأثادوظؾ د شأدعدا ؼ دومعدسودتاد دإدح حداذدندؼدة دؽدةعد  دمعدؼد)د(دمدأدد(29)

م إدةولدمدأدددسيد ددددلد)د(دسشغد لدمنعدد النأ دمنجةىا ل دويادأخب دوة دىشةادنبأدمعسودددةغي دون  دمنعد لد دم 
 .د264 دص6ج دتسااردمنرحةول

تس اد ايدعةثادمن ارمدمن ػدة دهدت بدأدتيةعدلدوبدود ثاد دعدؽدمنسدا دومنخرد دعثداددتيةعللدوىأدأثادميدةمدوال دمن سؽ د(24)
عدؽدَأ شدةتدشدة  ر.دسشغد لددإعاضدوزباادوإدشعةتدوتا ىدةدوىد هدمنسدا دعذدااضدمبدأدمنردح متدوأعاد دىد مدمن ددؼد بدادثبذدأ

 .925 دص9نةإ دخد و دع  دنةعو دج
دددوىد سادوال ىدةدى سالديباالد  ب دلدت  دؾ دعدؽدوظدؾ د داض دعشيدةلدمنجسادا دومنسددؾ ض دوت  د اد دادومثدادعشيدةدمنديدمد وا دد(25) دد ددد دددد

دثددؾردع ددلدومنظددةمفدمددأدوم سددأدنخاددلدمن سةن ددلدومنذددةع لدومددأدمنجع منددل.دسشغدد لدمنشددؾ  ػ دنيةةددلدمال ل دج ددد د د دددددددددد د دد دددددد د دددددددد دد دددد دد دددددد ددد ددددددددددددد ددد دددد دد ددد ددد ددد ددد ددد د د949دصددد د2د د دد دد
دمنجةع  دععجؼدقبةمادمنسسا لدمنع ب لدمندعؾ ةل دص دددددد دد ددددددد ددددددددددددد ددددددد ددددد د دد د878دد د د888-د د  د.د

دنؼدأ ث د ايدت جسلدنودمأدمنسرة  دمن أدأطاعتد ااية.د(26)
د.994 دص9تة   دمن عادومنساؾا دجد(27)
 د ادأ د299 دص7 دمنحادؾم  دجمنجدةثظن ااد ؽدثبا دمنخثعسألدشة  دجةىاأ دوىدؾدعدؽدعدة ملد شدأدخدثعؼ.دسشغد لد(28)

د.209 دص6مأدتة   دمنع ل دجمنس راد
 .986 دص9منس اعأ دجد(29)
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د.402 دص9 دجم ؽدمتاا د(90)
د.299-299 دص2ج دمنبامةلدومنشيةةلد(99)
 .999 دص20منجةعهدتث ةمدمن    =ت دا دمن  طبأ دجمن  طبأ دد(92)
د.62مناسشؾ ػ دمالخبة دمنظؾمر دصد(99)
د.40 دص9منسدعؾ ػ دع وجدمن ى  دجد(94)
 .68 دص4ج دمنس   رػدد(95)
د.900 المادمنشبؾض دصد(96)
دددددم اد ؽد س ود ؽدعةنػد ؽدمنحة يد ؽدعد ضد دؽدأ  د دؽدز داد دؽدةذدج د دؽد   د د دؽدز داد دؽد يدال د دؽدعدبن.دخؾال لدد(97) دد ددد د د ددد ددددد دد ددد دد د دد ددد د د ددد ددددد دد ددددددد دددد د دد ددد د دد دددد ددد ددددد دددد دد دد ددد دد

دسشغ لدم ؽدثرم دجسي ضدأندةلدمنع ل دص ددد د ددددد دد ددددد ددد دددد د دد ددددد د د485دد د دد.د
 ؽد    د ؽدز اد ؽد يدال دمتشع  ؾ لدىؼد  لدمن سؽ دةعؾ دندبيؼدانيدمتشع دوىؾدنبتد ؽدأ  د ؽدز اد ؽدةذج دد(98)

 دمتندددةل ددؽدعددبند ددؽدةذددج د ددؽديحظددة  دىددةج ومداندديدمنحجددةزدوميددةعؾمد يددة.دناسر ددادعددؽدمنسعاؾعددةلدسشغدد لدمندددسعةنأ د
د.266ص

ددددمعدؼدجبدادعدسأدودود شدؾد ب د  د دؽدخادفد دؽدأم داد دؽدأنسدة  دتنيدؼدنرندؾمد شداه دويادالدانيدؼدتخثعسدؾمدوةندامد شدادخثعؼلدد(99) ددددددددد د ددد دددد ددددد ددد دددددد ددد دد دددد دد ددد دد دددد ددد ددددد ددد دد دد ددد د د دب دد ددددددد دد دد دد ددد د
دثافد  اوهد اشيؼدأػ دددددددددد ددد دد دددتاظخؾم.دددد د د دددمندا ضدمنشبؾ لدال ؽدىذةم دسشغ لدم ؽدىذةمددد د دد دد دددد ددددددد دد د.49 دص9 دجدد

د.96صد ثداؽ دمنح ةضدمناسش لدنساسشلدتسشهدمأد ؾتدمنش ؾسدمنسدشاةلد(40)
 دمةدةلدمن ة  خ دلدوم ادة دمنس  ذد لمنغشظؾعأ د بدادمند ثسؽدا د مه ؼ دعحسدؾ  دنجدالتدد دتدرودمتثبدةسدناد سؽد داؽدمن ودد(49)

 .95ص
ددوىؼد شؾدعز د ؽدنرم د ؽدععاد ؽد دانة دو ةندتدأىدادمن ثد ضدومنغابدلدوةنحجدةزدعدؽد شدأدعدةم د شدأد دانة ديباالدعز لدد(42) دددد دد دددد ددد دد دددد د دد دد د ددددددددددد ددد دددددد د ددد دددد دد دددد دد ددددددد ددد دد ددد ددد د ددد دددددد

دو ةنددتدنيددؼدمن  ةعددلدوس ددل.دمن ا ذددشاػ دنيةةددلدمت لدمددأدعع مددلدأندددةلدمنعدد ل د د دددد دد دددددد دددد ددد د د دددددددددد ددد ددددددددد ددددد ددد ددددد ددد د422دصدد ددددد د د دمنذددةمعأد دددد ددعخ ردد دمدد حد لدددد دددد د دد دددد د دد د
دمت بةلدوسةدأىسادمأدن دمنابةلدعؽدومج دمتندةل دص ددد دد دد ددد د دد دد ددد ددددددد ددد ددد ددددددددد ددد د د56د دد.د

  و ؾباؾ لدعت سد ارنظأدوعد ذدة دم عب مطدؾ دمنبارنظدأدجدد ش ة  دوندادمدأدعاسشدلدق ددة  لدمدأدنيةةدلدمن د  دمنخدةعسدد(49)
منسدد ال ػ دعددؽد ةماددلدعع ومددلدوتش ددل دةعددادعددؽدمشددي دعددت خأدمن دد  دمندددة  دمنسدد ال ػ دو ددة دعسددؽدشددياد ادديدثدد ولد

نأدوم  مع دل.دناسر دادعدؽدمنسعاؾعدةلدسشغد لدمنس شداػ دجد ش ة دمأدمنذد ل د   دمنعادؾمدمالت  ن دلدوعدؽدمناغدةللدمندد  ة
 .50منسد ذ لدمتنسةنأدتاؾ و دنؾنا ودو و هدمأد  معلدتة   دمنع لديبادمالعالم دص

 ; History of the wars, P.87 د(44)
د.دد495 دص9 اأ دمنس رادمأدتة   دمنع ل ج

د.89تة   دمنؾطؽدمنع بأدمن اةؼ دصد(45)
مدمدددأدعاسشدددلدىدددةعبؾ ن دتعادددؼدمناغدددةلدمنددددةع لدومن ة عددد لد9896ذددد لدمنسدددةنأ دوندددادمدددأد ذم دعدددشلدتادددؾ و دنؾنا دددولدعد د(46)

م دندودمنعاسدادعدؽدمنستن دةلد9856ومن    لدومندشد     لد ايدسادمع ةذهدىاش سداة ةنا دثراد ايدشدية ضدمندا  ؾ مهدعدشلد
ر دددادعدددؽدمنسعاؾعدددةلدسشغددد لدناسم.د9990مدددأدمن خرردددةلدمنسخ ا دددل دعشيدددةلدأإدددادوت  اددد دعدددؾ دمن ددد    دتدددؾمأدعدددشلد

 .897 دص9جد منسد ذ يؾ ددمنعن  أ 
د.292-299ص,دس من ة دو  بيةد  دزعة دعةعةن ة تة   دمد(47)
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وىددأدعدد ى دجس ددهدعاددؾادمنشرددة غدوعددؽدععيددؼدعددؽدمنحبذددلدونرددة غدمم  ن ددةدوإدد ا لدومتنددانس ددمنسدد ى دمنسا ددةنألد(48)

م ددؽدثددرمدويددؾنيؼدأ دهللادتعددةنيد بددة ضد ددؽدادداليدمعددبةلد))ملدوم ددؽدو وقدمن ددا (دوععغددؼدأىددادمندد ومدعا ةن ددل.دسشغدد لد
د.48 دص9مالناندأ دمن رادمأدمنساادومتىؾمتدومنشحا ج

 .208 دص6 د اأد دمنس رادمأدتة   دمنع ل دج402-409 دص9تة   دمن     دجددد اؾعأ د  معةلدمأد(49)
 .989ص دتة   دشبودمنجر  ضدمنع ب لدمأد رؾ ىةدمن اةسلد إةنحد(50)
د.98م دص9986ث أ دتة   دمنع ل د م دمن ةشفدناشذ  د ا ول دد(59)
 .906م  ىل دص دمنغشظؾعأ دعحسؾ  دثسالد999 دص2منظب ػ دتة   دمن عادومنساؾا دجد(52)
 .92ددنبأدم عالم دصد(59)
 .605 دص24منظب ػ دجةعهدمنب ة  دجد(54)
ددددددددددددمعؼدةعؾ دالع أضدمعسيةلدخشا  دوععشةهلدم دمن جداداذمدعذديدة اد دياع دود ةندودةغد  د يسدة دوتعدؾ دىد هدمن باادلدخشا لدد(55) ددد د دد دددد دددد د د دددددددددددددد ددددد د ددددددد دد دددد ددددددددد ددد ددد دددددد ددددد دد ددد ددددد د

دددمأدندبيةدانيدعز دعؽدمنعانةن لدوتحاسامند شؾدمن ة د ؽدعز .دسشغ لد د ددددد د ددد ددد دددددد دددددنددد دد دددددددددددد ددد د ددد ددددددد ددد د.248من ا ذشاػ دنيةةلدم  ل دصد
دددمخ اددفدمنست خددؾ دمددأدتحاسددادندددبيؼ دعددشيؼدعددؽديددةردأنيددؼدوظددؽدعددؽدمالز دعددؽدمن حظةن ددل.دسشغدد دمن ا ذددشاػ د ددػلد(56)

.دسشغد لدم ددؽدوىشدةادعددؽديدةردأنيددؼدعدؽدمنعانةن ددل دوىدؼلد شدؾد ددػد دؽدمندداسلد دؽد ددانة د.966 دص9نيةةدلدم  ل دجددد
د.928ثرم دجسي ضدأندةلدمنع ل دص

 .994 دص6منداؾطأ دمن  دا دوةنسناؾ  دجد(57)
د.292-299تة   داس من ة  دصد(58)
 .859 دص4 دجت دا دع ةتاد ؽدعا سة د(59)
د.997 دص6 اأ دمنس رادمأدتة   دمنع ل دجد(60)
 .92ددنبأدم عالم دصد(69)
 .847 دص4ت دا د ؽدعا سة دجد(62)
د.699 دص24جةعهدمنب ة  دجد(69)
 .969 دص5عغسسلدوم ػدي   دعؽدع لد ايدط  قدمنظةمفدعؽدنةث لدمنذ ل.دمنحسؾػلدععجؼدمنباام  دجد(64)
 .889منيسامنأ دصد(65)
 .262 دمنس شاػ دمنسد ذ لدمتنسةنأ دص999من رو شأ د اة دمنبال دوأخبة دمنعبة  صد(66)
 .92ددنبأدمالعالم دصد(67)
منداسؽدمندد ػدسداسؽدوددود دوسعشديلدمنددودتحشدفد ددؽدمال ةدة دمتخدد غدوعدةرداندديدمنحددق.دمنحش   دللدوىددؾدمند ػدةنخدد د سشدةندتادد دد(68)

د.556 دص9سشغ لدم ؽد   ا دجسي ضدمناغل ج
 سدددؾم دمنسب ددداأدومنخبددد دمدددأدتدددة   دمنعددد لدومنب بددد دوعدددؽد دم دددؽدخاددداو  د999 دص2منظبددد ػ دتدددة   دمن عدددادومنسادددؾا دجد(69)

 .79 دص2ج د ةإ ىؼدعؽدذوػدمنذن دمتكب 
 .994 دص2ػ دتة   دمن عادومنساؾا دجمنظب دد(70)
 .99 دص9م ؽدىذةم دعا ضدم ؽدىذةم دجد(79)
د.92ددنبأدم عالم دصد(72)
 .72 دص2تة   دم ؽدخااو  دجد(79)
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 .269 دمنس شاػ دمنسد ذ لدمتنسةنأدتاؾ و دنؾنا و دص996 دص2ج دمناعا ػ دث ةضدمنحاؾم دمن ب غدد(74)
 .92ددنبأدم عالم دصد(75)
 (.98عؾ ضد رد س م  دعؽدم ةلد)د(76)
 .99ددنبأدمالعالم دصد(77)
 .852-859 دص4ت دا د ؽدعا سة  دجد(78)
د.607-606 دص24جةعهدمنب ة  دجد(79)
 .629 دص9مندس يشاػ دجد(80)

 .دد292 دص92ت دا دمن مزػ دجد(89)
 .472 دص4منخةز  دجد(82)

 .996 دص2منظب ػ دجد(89)
 .92 دص9جد  دم ؽدمنؾ  ػ دتة   دم ؽدمنؾ  ػ405 دص9من ةعادمأدمن ة    دجد(84)
 (.5-9عؾ ضدمن اا دم ةةلد)د(85)
 دمنخظادد  د589 دص4منذددةمعأ دمنددد مجدنسشادد دمددأدم  ةنددلد ادديدعع مددلدوعددضدععددةنأد ددالمد بشددةدمنح دد ؼدمنخبادد  دجد(86)

د.9678 دصد96من  دا دمن   نأدنا     دج
 .79 دص9  خ لدعؽدمن    دمن   ؼ دجعي م  د  معةلدتةد(87)
 (.9عؾ ضدي  ش دم ةلد)د(88)
 .46منحا ضدوع لدو الي يسةدوةننبةمادمنع ب ل دصد(89)
 .258 دص4من  مىااػ دمنعاؽ دجد(90)
 .970 دص2منذابةنأ دمنج ؼ دجد(99)
 د4نجدد م لدعددداسؽدمدددأدمنحجدددةزدعدددؽدجيدددلدمنددد سؽ.دسشغددد لدمنب دد ػ دععجدددؼدعدددةدمعددد عجؼدعدددؽدمعدددسةتدمندددبال دومنسؾم ددده دجد(92)

 .9298ص
د.75عاا دىادةذا دن شدأ  ىلدمنحبذأد شاد   دع  غة دانيدثسالدمن اا دصد(99)
د.42أ ؾدمنغال دمنعاليةلد اؽدجشؾلدمنجر  ضدمنع ب لدوشسةنية دصد(94)
د.40يةلد اؽدجشؾلدمنجر  ضدمنع ب لدوشسةنيةدخالردمن  ناؽدمنخةعسدومندة  دناس ال  دصأ ؾدمنغال دمنعالد(95)
د.85عاا دىادةذا دن شدأ  ىلدمنحبذأد شاد   دع  غة دانيدثسالدمن اا دصد(96)
د.79عاا دىادةذا دن شدأ  ىلدمنحبذأد شاد   دع  غة دانيدثسالدمن اا دصد(97)

 
 قاهسة السرادر والسخاج  

  الكخيع.القخ ن 
 السرادر األولية  -أوي  

   م(.1232/دـ635ابغ األثيخ، أبػ الحدغ عمي،)ت 
 م.9997 د م دمن   دمنع ب ل د ا ول د6من ةعادمأدمن ة    دتح اقلد س د بادمندالمدتاع ػ دص .9
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   دـ(.255األزرقي، أبػ الػليج   بغ عبجهللا، )ت 
  ول د .ل.تح اقلد شاػدمنرةنحدعاحس د م دمتنانسدناشذ  د ا .2
   م(.898دـ/285ابػ اسحاق، ابخاهيع بغ اسحاق،)ت 
 ه.9405 دجةععلدأمدمن  غ دع لدمنس  عل د9ت   دمنحاسل دتح اقلد .دعا سة دا  مه ؼدد دصد .9
  ،م (.1538دـ/435أبػ نعيع أحسج بغ عبجهللا،)ت األصبياني 
 م.9986 المادمنشبؾض دثاا د وة  د م دمنش ةمس د ا ول دد .4
  ،م(1594دـ/487أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد ،)ت  الببخي. 
د.دـ 1453، عالع الكتج، بيخوت، 2معجع ما استعجع مغ أسسا  الب د والسػا  ، ط .5
  م(.1548دــ/445البيخوني، أبػ الخيحان   بغ أحسج، )ت 
 م.2000 د م دمن   دمنعاس لد د ا ول د9م اة دمنبةق لد ؽدمن  و دمنخةن ل دص .6
 م(.868دـ/ 255، عسخو بغ بحخ، )ت  الجاحظ 
ده.9424 د م دمن   دمنعاس ل د ا ول د2منحاؾم  دص .7
   م(.    1563   دـ/   456                               ابغ حدم، أبػ   عمي بغ أحسج،)ت    
دجسي ضدأندةلدمنع ل دتح اقلدنجشلدعؽدمنعاسةت دص د.د8 ددددددددددد ددددد دددد ددد دددد د ددددد دد ددددد ددد د م دمن   دمنعاس ل د ا ول دد9ددد دد ددددددددددددد دددددد د9989دددد د د  ددم.د
 من ةى ض د .ل.من رادمأدمنساادومتىؾمتدومنشحا دع  بلدمنخةنجأ د .9
   م(.1345دـ/741الخازن، ع   الجاغ عمي بغ   ،)ت 

دىد.9495 د م دمن   دمنعاس ل د ا ول د9تح اقلددد اأدشةىاؽ دص .90
  ،م(.1455دـ/858عبج الخحسغ بغ   بغ  ، )ت ابغ خمجون 

تح ادقلدخااداد د سؾم دمنسب اأدومنخبد دمدأدتدة   دمنعد لدومنب بد دوعدؽد ةإد ىؼدعدؽدذوػدمنذدن دمتكبد د .99
 م.9988 د م دمن    د ا ول د2شحة ض دص

   م(.932دـ/321ابغ دريج، أبػ ببخ   بغ الحدغ، )ت 
 م.9926جسي ضدمناغل دعظبعلدعجاسدمنسعة  دمنعثسةن ل دثاا دأوة دمنا ؽ د .م دد .92
   م(.1455دـ/858الجميخي،   بغ مػسا بغ ليدا بغ عمي، )ت 

 م.2009م دمن   دمنعاس ل د ا ول د د 2ث ةضدمنحاؾم دمن ب غ دصد .99
   م(.895دـ/282الجاشػري، أبػ حشيفة أحسج بغ داود الجاشػري، )ت 

متخبدددة دمنظدددؾمر دتح ادددقلد بدددادمنسدددشعؼد دددةع  دع مجعدددللدمندددا  ؾ دجسدددةردمنددداسؽدمنذددد ةر د م دمث دددةتدد .94
 م.9960  ديدمنبة أدمنحابأدوش  ةه دمن ةى ض د-من  ةلدمنع بأ

  م(.1259دـ/656  بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ، )ت  الخازي، أبػ عبجهللا 
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دم.9999 د م دمث ةتدمن  ميدمنع بأ د ا ول د9ع ةت حدمنغا =من  دا دمن با  دص .95
 دـ(.767دـ/155ابغ سميسان، أبػ الحدغ،)ت 

 ىد.9429ت دا دع ةتاد ؽدعا سة  دتح اقلد باهللادعحسؾ دشحةتو د م داث ةتدمن  مي د ا ول د .96
 دـ(.983دـ/373بػ الميث نرخ بغ   بحخ العمػم،)ت الدسخقشجي، أ 

 ت دا دمندس يشاػ دد .دع  د .م د .ل.د .97
  م(.1166دـ/562الدسعاني، عبج الكخيع بغ  ، )ت 

 دعجاددددسد م دمنسعددددة  د9متندددددةل دتح اددددقلد بددددادمندددد ثسؽد ددددؽدةحادددديدمنسعاسددددأدمن سددددةنأدوتادددد ه دصد .98
 م.9962منعثسةن ل دثاا د وة  د .م د

  ،م(.1555دـ/911عبج الخحسغ بغ ابي ببخ،)ت الديػشي 
 من  دا دوةنسناؾ  د م دمن    د ا ول د .ل.د .99
   م(.1569دـ/977الذافعي، شسذ الجاغ   بغ أحسج، )ت 

مند مجدنسشا دمأدم  ةنلد ايدعع ملدوعضدععةنأد المد بشةدمنح  ؼدمنخبا  دعظبعدلد دؾاللدمتعا  دل دد .20
دىد.9285من ةى ض د

  م(.821دـ/256عسخو إسحاق بغ مخار، )ت  الذيباني، أبػ 
منج ؼ دتح اقلدا  مه ؼدمت  ة ػ دع مجعللدددخافدأثسا دمنيا لدمنعةعلدنذتو دمنسظةوهدمتعا  ل دد .29

 م.9974من ةى ض د
  ،م(.922دــ/ 315  بغ جخيخ، )ت  الصبخي 

 ىد.9978تة   دمن عادومنساؾا د م دمن  مي د ا ول دد .22
دم2000ادمن     دتح اقلدأثسادددشةك  دعتعدلدمن عةنلد .م دجةعهدمنب ة دمأدتنو  .29
   (.1448دــ/852العدق ني، أبػ الفزل أحسج بغ عمي،)ت 

 د م دمن  د د9م إةولدمأدتسااردمنرحةول دتح اقلد ة ردأثساد بادمنسؾجؾ دو ايدددععدؾ  دصد .24
 ىد.د9495منعاس ل د ا ول 

  م(.786دـ/175 الفخاديجي، أبػ عبج الخحسغ الخميل، )ت 
   ةلدمنعاؽ دتح اقلد .دعياػدمنسخروعأ د .دا  مه ؼدمندةع ممأ د م دوع  بلدمنيالر د .م.د .ل.د .25
  م(.889دـ/276ابغ قتيبة، أبػ   عبجهللا، )ت 

ده.9997 دعظبعلدمنعةنأ دوغام  د9ت   دمنحاسل دتح اقلد .د باهللادمنجبؾ ػ دصد .26
   م(.1272دــ/671القخشبي، أبػ عبجهللا   ،)ت 



 ًاملشتشرقني جون جلكرايشت أمنوذجادثة الفيل يف دراسات اح

 م. م. ميجاق عبيص حشني                                                                                                  

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دراسات ااريخيةجم 
471 

 

471 

                                                                                                                                                                                    

 د م دمن  ددد د2منجدددةعهدتث دددةمدمن    =ت ددددا دمن  طبدددأ دتح ادددقلدأثسدددادمنب  وندددأدوإ ددد مه ؼدأط ددد ش دص .27
 م.9964منعاس ل دمن ةى ض د

 م(.1283دـ/682، زكخيا   بغ محسػد، )تالقدويشي 
  اة دمنبال دومخبة دمنعبة د د م دإة   د ا ولد .ل. .28
 م(.    1418   دـ/   821     ، )ت                                  القمقذشجي، أبػ العباس أحسج بغ عمي    

د29 دنيةةلدمت لدمأدعع ملدأنددةلدمنعد ل دتح ادقلدا د مه ؼدمت  دة ػ دصدد د.د ددد د دددد ددددد دد ددددد ددد دددد د د دددد دد دددددد دددد ددد د د ددد د م دمن  دةلدمنابشدةنأ د اد ول دد2ددددددد دد ددددد ددددددددد ددددددد دددد
د9980 د د  ددم.د

  م(.1372دـ/774ابغ كثيخ، ابػ الفجا  إسساعيل، )ت 
دم.9988 د م داث ةتدمن  ميدمنع بأ د .م د9منبامةلدومنشيةةل دتح اقلد اأدشا ػ دص .90
 .  م(   982   دـ/   372        )ت  بعج مجيػل،   .  31
د92 ثاو دمنعةنؼدعدؽدمنسذد لدانديدمنسغد ل دتح ادقدوت جسدلد) دؽدمن ة عد ل(دلدمندداادسؾعدفدمنيدة ػ دمندام د د.د

 ىد.9429منث ةف لدناشذ  دمن ةى ض د
  م(.957دـ/346السدعػدي، أبي الحدغ عمي بغ الحديغ، )ت 

عدد وجدمندد ى دوععددة  دمنجددؾى  دم  شدديدوددودو مجعددولد سددةردثدددؽدع  ددأ دمنس  بددلدمنعردد  ل د ادد ول دد .99
 م.د2005

   م(.966دـ/355السقجسي، السطيخ بغ شادخ، )ت 
 ع  بلدمنث ةملدمناسش ل د ؾ ععاا د .ل.د .94
   م(.1441دـ/845السقخيدي أحسج بغ عمي بغ عبج القادر،)ت 

ددداع دةادمتعدسةادوسدةدناشبدأدعددؽدمتثدؾمردومتعدؾمردومنح داضدومنس ددةا دد .95 دددددد ددددد ددد دد دد د د دد دد دد د د ددد د دد ددددددد ددد ددد د ددد تح ادقلددد بدادمنحسادادمنشس دددأ ددددد
 م.9999 د م دمن   دمنعاس ل د ا ول د9ص

   م(.1588دـ/481ناصخ خدخو، أبػ معيغ الجاغ، )ت 
 م.9989 د م دمن  ةلدمنجاساد د ا ول د9ع  دنةعو دتح اقلد .دةحايدمنخذةل دصد .96
  ،م(.1332دـ/ 733أحسج بغ عبج الػداب،)تالشػيخي 

د97 ده.9429 د م دمن   دومنؾاةمقدمن ؾع ل دمن ةى ض د9نيةةلدم  لدمأدمشؾ دمت ل دص د.د
   م(.828دـ/213ابغ دذام، عبج السمظ بغ دذام، )ت 

دددمندا ضدمنشبؾ لدال ؽدىذةم .98 د دد دد دددد ددددددد دد د دتح اقلدطود بادمن لو دععا دش  لدمنظبة لدمن ش لدمنجاساض د .م د .ل.دد
 م(.1188دـ/584، أبػ ببخ   بغ مػسا بغ عثسان، )تاليسجاني 
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متعددةكؽدأودعدددةدمت دددقدن غدددودومم ددد لدعددددسةهدعددؽدمتع شدددل دتح ادددقلدثسددداد دددؽدددمنجةعددد  د م دمن سةعدددلد .99
 ىد.9495نابحلدومن  جسلدومنشذ  د .م د

  م(.1348دـ/749ابغ الػردي، عسخ بغ مطفخ،)ت 
 م.9996 ا ول د د م دمن   دمنعاس ل د9تة   دم ؽدمنؾ  ػ دص .40
   م(.1228دـ/ 626ياقػت الحسػي، شياب الجاغ، )ت 

 م.9995 د م دإة   د ا ول د2ععجؼدمنباام  دص .49
 السخاج  العخنية والسعخنة  -ثانيا  

 . إسساعيل، تػفي 
عددتتس دمالع ذدد ملدعةنددودعؾيددفدمنسد ذدد ياؽدعددؽدمن دد   دمن دد  ؼدجا  مةدددت د  ةوددودجسددهدمن دد   دأنسؾذجددةن د .9

 .2096منعاؾمدوم  ملدوةن   دجةععلدمن ر ؼد ددوعةد ا و د ا ل
 .  الجاسخ، حسج بغ                  
ددددععجؼدقبةمادمنسسا لدمنع ب لدمندعؾ ةل دمنشة ػدمت  أدمأدمن  ة  دم .2 ددد دددد ددد ددد ددد ددددددددددد دد ددددددد ددددددددددددد ددددددد ددددن  ة  دمنسسا لدمنع ب دلدمنددعؾ ةلدد دد ددددددد دددددددددددددد ددد دد دد

د9989 د د  ددم.د
 .جمكخايدت، جػن 
دم.9989ددمنشبأدو سؽدمالعالمد د .ع د د اشؾنأ د .9
 .حتي، فيميج 
دم.9986 م دمن ةشفدناشذ  د ا ول دتة   دمنع ل د .4
 .الخصيج، عبج الكخيع اػنذ 
دمن  دا دمن   نأدنا     د م دمن   دمنع بأ دمن ةى ض د .ل.د .5
 .الخمم، سعػد بغ عبج العديد 
 .2004  معةلدمأدمت ةة دمنايؾ ةلدومنشر من ل دع  بلدأ ؾمتدمنداف دمن  ة  د .6
 .زكار، سييل 
دم.2009عشذؾ ملدجةععلد عذق د عذق دتة   دمنؾطؽدمنع بأدمن اةؼ د .7
 لباس بغ  .   ،       الذافعي           
دددعخ ردد دمدد حد لدمت بددةلدوسددةدأىسددادمددأدندد دمنابددةلدعددؽدومجدد دمتندددةل دعظبعددلدمنسعةىددادوجددؾم ديدددؼد د.د8 ددد دد د دددد دددددددد دد دددد دد دد ددد د دد دد د دد ددددددد ددد ددد د ددددد ددد ددد د ددد د دد دددد د دد د

دددمنجسةن ل دعر  د د ددددددددد د9926دد د د دددم.د
 .صال ، عبج العديد 
 تة   دشبودمنجر  ضدمنع ب لدمأد رؾ ىةدمن اةسل دع  بلدمتنجاؾدعر  ل د .م.د .ل. .9
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 .العقيقي، نجيج 
 م.9994 د م دمنسعة   دعر  د9منسد ذ يؾ  دصد .90
 .    الغشصػسي، عبج الخحسغ إبخاهيع، محسػد، نج 

 م.2095ترودمتثبةسدنا سؽد اؽدمن ومةةلدمن ة  خ لدوم اة دمنس  ذ ل د م دوع  بلدمن شاػ د سة  د .99
 .عمي، جػاد 

 م.د2009منس رادمأدتة   دمنع ل د م دمندةيأ د .م دد .92
 كدتخ، م.ج. 

منحادد ضدوع ددلدوإدددا يسةدوةننبةمددادمنع ب دددلدمنسجددةو ض دت جسددللد .دةحاددديدمنجبددؾ ػ دجدددةعهدوغددام  دوغدددام  د .99
 م.9976

 .ميخان،   بيػمي 
دم.9988  معةلدمأدتن   دمن    دمن   ؼ د م دمنشيزلدمنع ب لدناظبة لدومنشذ  د ا ول د .94
 .نػدلكال، تيػدور 

دم(.9878عةعةن ة د,دت جسلدل بة دز  ةل,د) .ع  دطي م ,دتة   دمس من ة دو  بيةد  دزعة د .95
 .يحيا، مخاد 

 أعسةتدمنسد ذ ياؽ د .ع  د .م د .ل. .96
 الكتج األجشبية -ثالثا  

1. Procopais, History of the wars , with English transiation by, H.B.Dewing 7 
vols,London, 1914. 

 الخساهل واألشاري  الجامعية-بعا  را
 .الخفاجي، ص ح ف ح عسخان 
منسد ذدد لدجددؾ دجا  مةدددتدو و هدمددأد  ةوددلدمندددا ضدمنشبؾ ددلدعددؽدخددالرد  ةوددود)دددمنشبددأدمددأدم عددالم( د .9

 .2098 عةنلدعةجد ا د)تا دعشذؾ ض( د ا لدمن  ب لدناعاؾمدمالندةن ل دجةععلدوة ا دوة ا د
 .الذسخي، رناح صعر  عشان 
جسددهدمن دد   دمن دد  ؼد شددادمنسد ذدد ياؽدجددؾ دجا  مةدددتدأنسؾذجددةن د عددةنلدعةجددد ا )تا دعشذددؾ ض( د ا ددلدد .2

 م.2094من  و دجةععلدمن ؾيل دمن ؾمل د
 .أبػ الغيث، عبجهللا عبجل إسساعيل 
منعاليددةلد دداؽدجشددؾلدمنجر دد ضدمنع ب ددلدوشددسةنيةدخددالردمن دد ناؽدمنخددةعسدومندددة  دناسدد ال  د اددلدم  مل دد .9

 م.2009إشعةت دجةععلد
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 .السخشجي، ميثاق عبيذ حديغ 
منسد ذ لدمتنسةنأدتاؾ و دنؾنا ودو و هدمأد  معدلدتدة   دمنعد لديبدادمالعدالم د عدةنلدعةجدد ا د)تاد دد .4

دم.2098عشذؾ ض( د ا لدمن  ب لدناعاؾمدمالندةن ل دجةععلدوة ا د
 البحػث السشذػرة -خامدا  

   عشان.األعخجي، ستار جبخ، الذسخي، رناح صعر 
منشددد دو الي ددودوجسددهدمن دد   د شددادمنسد ذدد ياؽدجددؾ دجا  مةدددتدأنسؾذجددةن دعجاددلد  معددةلدمع ذدد مق ل دد .9

دم.2094( د د  بالت د9منعا د)د مندشلدمتوني دمنع بلدمنعبةع لدمنس اعل
 .حديغ، ميثاق عبيذ 
 ا دلدمن  ب دلدعجادلدد منح ةضدمناسش لدنساسشلدتسشهدمدأد دؾتدمنش دؾسدمنسددشاةل دوحدلدعشذدؾ د) دا دخدةص( .2

 .م2099 د48متعةع ل دجةععلدوة ا دمنعا د
 .سيج، عبج السشعع عبج الحميع 
-ىددادةذددا دن ددشدأ  ىددلدمنحبذددأد شدداد  دد دع  غددة داندديدثساددلدمن اددا دعجاددلدجةععددلدمنساددػد بددادمنعر ددر .9

 م.9990 دجاض د9م  ملدومنعاؾمدمالندةن ل دجةععلدمنساػد بادمنعر ر دمنسجااد


