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 و(363-359ىـ/353-333)أبٌ حممذ احلسن بن امليهبً 
 -شخصٍتو ًعصره - ًزٌر معس انذًنت انبٌٌيً
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 . أحمذ عبذ العسيس محمىدأ.م.د                                                                                   

 

 مهخص انبحث
 

ـ(،يبوننػػػػػػػػ سي945هػػػػػػػػ/334دخػػػػػػػؿيون بغدغػػػػػػػبفي الػػػػػػػػدوديون   ػػػػػػػر يو  ػػػػػػػػ  غ  
  ت شربفي قدب دـ،يآ لبفيتالغغريوألب  عيعّ  يك نػ يعلغػمي ػفيت كػـيء ػروريونتػرؾ،ي

  ػتدـيعػفي غ  ػ يو ػ  دـي ػفيغغريءنميخ بيظػندـ،يذذي لػبوي  لدػـ،ي لػـيتختلػؼي غ
ونترؾ،يذفينـيتكفيء بري ندـ،ي أزدود يوألب  عيو ػطرو  ،،يذ يوفيظدػبري  ػضي ػفي
ونبزروريعلػ يون ػ   يون غ  ػغ ،يءدليذنػ يتخشغػؼيشػدتد ،ي  ػ ي ػذنبعي ػفي  ػ عي دغػد ي

ي ص حيوألب  عي شكؿيع ـ.

ون دل ي،يونذييبقديتـيوختغ ريعل يء ديهؤ ريونبزرور،يبهبيء ب   ديون  في في
تػػػبن ي نصػػػبيونػػػبزور ي ػػػييتلػػػؾيونظػػػربؼيون ر ػػػ ،يبتػػػرؾي صػػػ   يبو ػػػ  ي ػػػييتلػػػؾي
ون ق ػػ ،يبألفيون ب ػػبعينػػـيغنػػؿينصػػغ مي ػػفيوندرو ػػ ي ػػفيوننػػ  تغفيوألد غػػ يبون غ  ػػغ ،ي
ب غػػ في  كػػ فيغت غػػزي ػػمي ػػفيكشػػ ر يبق  لغػػ يبخ ػػر ي ػػييوأل ػػبريو دورغػػ يبون  نغػػ ،ي  ػػ ؽي

يونبزور .يءقرونمي فيونكت بي ييتبني

ي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ألستار مساعذ في كلية اآلداب ، جامعة صماح الذين.)*( 
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هذويبقديق ـيون  ثي صلغف،يتن بؿي ييونشصؿيوألبؿيدرو  يو ـيونبزغريبن ػ م،ي
ثػػـيت ػػدثيعػػفي غ تػػميونشخصػػغ يبوألد غػػ ،ي غن ػػ يركػػزي ػػييونشصػػؿيونثػػ نييعلػػ ي غ تػػمي

بو دورغػػ ،يبوصػػ   تميو قتصػػػ دغ ،يثػػـيخػػتـيون  ػػػثي  ب ػػبعيب  تػػميبرثػػػ ريون غ  ػػغ ي
يونش رورينم.

ء  يون ص دريونتييوعت دي ييون  ث،ي دييكثغر يب تنبعػ ،يبغ كػفيتق ػغ د يذنػ ي
ق  غفيرئغ غف،يه  يون ص دريوألد غ ،يبونتييوغن ي بونبيكثغر ي فيون  ػث،ي  ػغ  ي

بي  يػب يون  ػػػػػػػػػػري غ قػػػػػػػػػػوهلليونشدغػػػػػػػػػدػفيء ػػػػػػػػػبيع ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػـيو د ػػػػػػػػػ رينشػػػػػػػػػد بيوندغػػػػػػػػػ
ـ(،يب ؤنش  يونث  ن ييوألد غ يون ختلش يبغغره ،يوذيءغن يونشصؿيوألبؿي8228هػ/626

 فيون  ث،ي  غ  ي  غت لؽي  ن  نػبيوألد ػيي ػييشخصػغ يونػبزغر،يبونق ػـيو خػري ػفي
ون ص در،يهػييون صػ دريونت رغخغػ ي ندػ يكتػ بيت ػ ربيوأل ػـين ؤنشػميء ػييعلػيي   ػدي

ـ(،يبونك  ػػػؿي ػػػييونتػػػ رغ ي8131هػػػػ/428  ػػػدي ػػػفيغ قػػػببيونشػػػدغري   ػػػكبغم  ي ػػػفيء
ـ(ي8233هػػػػػ/631ر  يػفيوألثغػػػػػربؼي   ػػػػػزرييون  ػػػػػفيعلػػػػييون ػػػػػفيء ػػػػييون  ػػػػػن زوندغػػػػ

بغغره ػػػ ،يبكػػػذنؾيءعت ػػػديون   ػػػثيعلػػػ ي  ػػػضيونػػػدبوبغفيونشػػػ رغ يكػػػ ن  ترييبون تن ػػػيي
يبون ريي فيونر  ريبو فين  ت يون  دي.

 قػػػػدير ػػػػد يون  ػػػػثي   لب ػػػػ  يقغ ػػػػ ،ي  ػػػػغ  يكتػػػػ بيب غػػػػ  ييء ػػػػ يكتػػػػبيونتػػػػرو ـ
ـ(يبغغرهػػػ ،يب ػػػفيون صػػػ دري8282هػػػػ/688وألعغػػػ فيبء نػػػ ريونز ػػػ في  ػػػفيخلكػػػ ف  ي

ون لدونغػػ يونتػػيي غ كػػفيو  ػػتالن ريعندػػ ،يكتػػ بي   ػػـيون لػػدوفينغػػ قب يون  ػػبي،ي  ػػ ،ي
و  ػػ  غ يعػػفي  ػػضيون رو ػػييون دغثػػ يونتػػييء ػػ د ي ب ػػبعيوندرو ػػ يب ندػػ يون  ػػ ر ي

 دـي تػػػز،يبونخ  ػػػ يون    ػػػغ ي ػػػييعدػػػديت ػػػلطيون ػػػبغدغغفينب ػػػ ري   ػػػديعلػػػي،يبتػػػ رغ ي
يوندبن يون بغدغ ين  في نغ ن .
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ABSTRACT 
When the Research was Terminated, we found that Abu 

Muhammad al- Muhallabi was a prominent written and a 

politician of his time .But despite this stature he suffered from 

distress and lack of money at his early life. 

This state he has lured had very lear impact on his behavior 

appeared when he assumed his administrative and political 

posts. He began to spend money in a lavish and luxuriously 

way. 

His literary and poetry talents enabled him to assume the 

post of (Al-Katib) which is parallel to the minister in our time. 

During the rule ofAl- Bowayheans he ascended in the high 

political pos due to his wisdom and cleverness. So he gained the 

trust of the prince of state. He was appointed prime minister by 

the Bowyheans Prince Mu z al-daula in the year 329 A.H. 

During this period he gained much knowledge and experience 

which made him eligible to be the prime minister in the Abbasid 

state and that is why he was called (of the tow ministries). 

       Abu Muhammad al - Muhallabi remained in this post more 

than 13 years. But in spite of the Cruelty he suffered from Mu z 

Addawla, he spent these years serving the state and the public as 

well. He was known of his help to lift the grievance from the 

others and rendering assistance and service to people. He giving 

them presents and grants He himself was known as a poet, who 

loves nature and enjoy wine drinking. He was army commander, 

he combats the Rebels against the state , He died in a military 

campaign in Uman.                                                                  
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 انفصم األًل
ين  ميب دتم.ي-

ينشأتم.ي-

يبصؼيوألد  ريبون ؤرخغفينم.ي-

يتأثغريءدبيون دل ييعل يء روريون بغدغغف.ي-

يون دل ييبون تن ي.ي-

ي في أثبرو يقبؿيون دل ي.ي-

ي فينط ئؼيش ريون دل ييبطروئشم.ي-

يند  ريون دل ي.ي-

ي   ئلميبكر م.ي-
 

 

 نسبو ًالدتو:
  بيوفيون دل ييغ تػدين ػ ميذنػ ي   ػديون  ػفيءر   يون ص دريءبيكتبيو ن

 فيهػ ربفي ػفيو ػروهغـي ػفيغزغػدي ػفي ػ تـي ػفيق غصػ ي ػفيون دلػبي ػفيء ػييي(8  في   د
ي ػػػػػػن ي ي27ءبيي26صػػػػػػشر يون دل ػػػػػػي،يبك نػػػػػػ يب دتػػػػػػمينغلػػػػػػ ي ـ(ي913هػػػػػػػ/298ون  ػػػػػػـر

ي.(2   ن صر 

ي

ي
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 نشأتو:
 غتدـي ػػييظػػؿيبقػػديءدليورت ػػ طيء ػػر يون د ن ػػ ي  ندبنػػ يوأل بغػػ يذنػػ يتػػدهبريب ػػ

ي.(3 وندبن يون    غ ،ي أبرثدـيذنؾي قرءي  ديونالن يبذنب ،ي  ديعز

بعلػػػ يونػػػرغـي ػػػفيقلػػػ يون  لب ػػػ  يونتػػػييذكرتدػػػ يون صػػػ دري ػػػبؿينشػػػأ يء ب   ػػػدي
ون دل ييبتر غتميبو  تذتم،يب يعفيونظربؼيونتييعػ شي غدػ يق ػؿيظدػبرعيعلػ يون ػ   ي

دبنػػ (ي ػػييوألهػػبوزيبونخروطػػمي ػػيي ػػلؾيون غ  ػغ يعنػػديوتصػػ نمي أ  ػػدي ػػفي بغػػمي   ػػزيون
كت   ،يو يوفي  ضيو ش رو يبرد ي يي طبفيونكتبيءكد يءنميع ن ي ييش   ميشد ي

ي.(4 ونشقريب غـيون    ي ت يءنمي ّر ي مي ترو يك فيغت ن ي غد يون ب 

بقديربليونث  ن يينق ،يعفيء يي كػريونخػبورز ييبء ػيينصػري ػدؿي ػفيون رز ػ في
صػػػي،يوندػػػـيقػػػ نبوحي  ك نػػػ ي  نػػػ يون دل ػػػييونػػػبزغريق ػػػؿيو تصػػػ ؿيبء ػػػييون  ػػػفيون صغ

  ن لط في  ؿي  ؼيبقل ،يبك فيغق   ي ند يقذليعغنم،يبشػ  يصػدرع،ي  غن ػ يهػبي
ذو يغبـي يي  ضيء ش رعيذذينقيي يي شرعينص  ،،يبءشتد يونل ـ،ي لـيغقدريعل يث نػمي

يح(5  ق ؿيورت   ،((

يويون غشي ػ  خغري غم دذييء ي بٌ يُغ ػ عي ػأشترغميييييي
يء ي بٌ ينذغٌذيونط ـيغأتيييييييييغخلصنيي فيون غشيونكرغم
يذذويء صر يق رو،ي في  غٍديييييييبدد ينػبيءننيي ػّ  يغلغم

ي.(6 تصدؽي  نػب   يعل يءخغمييء ير ـيون د غفينشسي ّرييييييي
،ي ػػفيبكػػ في  ػػمير غػػؽيغقػػ ؿينػػميء بع ػػدوهلليونصػػب ييبقغػػؿيء بون  ػػغفيون  ػػق ني

بون  ػػروبيو يونػػمي ػػفيءهػػؿيو دوب،ي ل ػػ ي ػػ ييوأل غػػ  يءثػػريعلػػ يي(7 ءصػػ  بيون ػػروب
ي.(8 دغدنم،ي  شترلينمي درهـين   ،يبط خميبءط  مي   كفي مي بعم،يبتش رق 
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ب ػػػدثيون دل ػػػييعػػػفينش ػػػمي قػػػ ؿحي  كنػػػ يءغػػػ ـي ػػػدوثتييبقصػػػري ػػػ نييبصػػػشري
ريون ظغ ػػػ ،يذ يوفيون ػػػّديتصػػػر ي،يء ػػػكفيدورو،ينطغشػػػ ،يبنش ػػػيي ػػػييذنػػػؾيتنػػػ زعيوأل ػػػبي

ق عػػػد،يبون قػػػػدبريغغػػػري  ػػػػ عد،ي أصػػػػ   يغب ػػػ ،يبقػػػػدي ػػػ ريون طػػػػر،يبوزدود يون  ػػػػر ي
يظ   ،،يبصدريي د ي غق ،ي قل ح

يعػػفيونبصػييييييؼيبغ   يون صغري غد يند رو يءن ي يي  ر يت ؿُّ
يهيي ييونص حيك نظ ـيب ييونلغػيييييييؿيغبنييوألنػ ـيعند ي ػرورو

ي.(9 د يكأنػنيي ػبؼي ػئرييييييءتقييعقر  ،يبء ػذري ػ رو((ءنػػ ي نيي
يبن  يبن يون دلبيونبزور ي  ديتلؾيون  ئق يون  نغ يق ؿح

يرّؽيونز  ُفينش قتييييييييبرث ينطبؿيت ّرقي
ي أن ننييعػ  يءت عييييييي ػفيونػذنببيون ُّّ ؽي
ي.(81  تػ ي ن غ ي   ييييييييصنييون شغبي  شرقيييييي

يبيذنغمي ييبق يون  ئق ي فيونش ري  كت ميذن ي  ضيونرؤ  رحب فيون ن بي

ي.(88 بنبيعر  يعل يون بت ي غ  يييي  غٍشي ثؿيعغشيينـيغرغدبويييييي
بن ػػؿيهػػذويون ر ػػ فيونػػذييعػػ ن ي نػػميون دل ػػيي ػػييشػػ   م،يهػػبيونػػذييغش ػػري غلػػمي

 فينمي ػث ،،يونشدغديذن ي غ  يون ذخيونتييك فيغ غشد ي  ديتبنغميونبزور ين  زيوندبن .ي ك
 ػػػيي غتػػػمي  ػػػر يت ػػػرؼي   ػػػر يي(82    ػػبيربوغػػػ يونصػػػ  بي ػػػفيع ػػػ دي ونػػػربزين   ػػػ (

.يبكػػ في(83 ونّرغ ػػ في غدػػ ي ػػبضي  ػػتدغريغنصػػبيذنغػػميون ػػ ري ػػفيندػػريد لػػ ي  نػػدبونغب
غقػػغـي ػػييهػػذعيون  ػػر ي  ػػ نسيونطػػربيبونالنػػ ر،يك ػػ ي ػػدثيونق  ػػييء ػػبعلييونتنػػبخيي

 يبونن ػػػػبـ،يء ػػػػديءصػػػػدق ئميون قػػػػر غف،ي قػػػػ ؿحيوألنطػػػػ كييبكػػػػ فيع ن ػػػػ ،ي  صػػػػبؿيون  تزنػػػػ
  شػػ هد يء ػػػ ي   ػػديون دل ػػػييقػػديو تغػػػيينػػػمي ػػييث ثػػػ يءغػػ ـيبردي ػػػأنؼيدغنػػ ري ػػػرشي ػػػمي
   نسيبطر مي يي رك يعظغ  يك ن ي ييدورع،يبند ي ػبورو يع غ ػ يغطػرحيونػبردي ػيي

ي.(84   ئد ،يبغنش م،يب  ديشر ميعلغميب لبغمي  يءرودعي نميءن دم((



 

 لسماميةمجلة كلية العلىم اإل

 م2132 -هـ 3311العذد الحادي عشر        المجلذ السادش       

 

 12 

ي رؾيونبزغريون دل يي غفي  ري  ل مي يي غتمي ق ؿحيببصؼيون ري

ي رؾيت ل ي  نكبوكبيءر د 
ي أرتؾيب ميوألرضيبهبي   ريييييييييييييييييييييييي

ير   يذن يون بزوري بوروتد ي
ي.(85 ع دو،ي ص بي صب د يون بزورييييييييييييييييييييييي

يكتبيونق  ييونتنبخييذن يونبزغريون دل يح

ي  ديتخبؼييييييينػمي ػييونثرلي  ؿيونشش ري  دنؼي   ُبيءت يك أل ف
يءكّبيعل يو   ؽيذك  بي طرؽييييييتػذكػريءبيكػ نػن دـيونػ تلدؼ

ي.(86   رؽينبيون قربريءص حيغصطلييييي فيوألرضي ييقلبيونشت ري ميد ي
 
 

 

 

 ًصف األدباء ًاملؤرخني نو:
نػػؾينػػميون ك  ػػ تميكػ فيو ػػفيون دل ػػييذويع قػػ ي تغنػػ ي  د ػ ريعصػػرع،ي  شػػؾيوفيذ

ندليوبنئػؾيو د ػ ري  ػفيغ ر بنػميعػفيكثػب،يءبي تػ ي ػييغغػريعصػرعي  ػفيكػ فيندػـي
وطػػ عيعلػػ ي ػػغرتم،ي بصػػشبعي  ػػ يغطػػ  ؽيشػػغبعيذكػػرعي ػػييو  ػػ ؽ،ي قػػديقػػ ؿيء ب غػػ في
ونتب غػدي،يبهػػبيء ػػديون قػػر غفي نػمي ػػييبصػػشمحي   أنػػمي ػفيءعغػػ فيونش ػػؿيب ػػ د يذبيي

،ي غن  يبصشميء بونشرجيوألصشد ني،يبهبيءغ ػ ،ي ػفي(87 ون قؿي فيءهؿيوألدبيبون لبـ((
ند  ئػميب لػغسيبءنػػغسي  شلػم،يبصػػشمي ػأفحي  نػػمينظ ػ ،يك نػػدريبنثػرو،يرقغقػػ ،،يبقػدر يعلػػ ي

،ي ػػيي ػػغفيقػػ ؿيعنػػميونػػذه يحي  كػػ ف،ي(88 ونت  غػػريعػػفيون  نػػ يونكثغػػري ػػ نلشظيونقلغػػؿ((
بق ؿيء بو ػ  ؽيونصػ  ييي(89  ((    ،يش عرو،ي صغ  ،ين غ ،ي    ،ي بودو،يذوي ربر يبءنأ
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يونػػبزغريون دل ػػيحي  كنػػ يغب ػػ ،يعنػػديونػػبزغريون دل ػػيي أخػػذيبرقػػ يبكتػػبي قلػػ ي  ػػييكػػـر
يحي(21  دغد ،((

ينميغدي رع ي ػبدو،ي ن ئلد يييييب نطُؽيدّرعي ييونطرسيغنتثري

ي.(28    تـيك  ٌفي يي طفيرو تمييييب ػييءنػ  لد ي    فيغ تتر

 ػفينطػػ ئؼيشػػ رعيغ ػػدحيونػبزغريء     ػػديون  ػػفي ػػفييءبرديونشػ عريون ػػرييونر ػػ ر
ي   ديون دل ي،ي فيذنؾيقبنمح

يغأ  يذذويخطريون قغؽي   نمِي

يذّ يءطروَحيون ّذوؿي فيعّذونمِيييييييييييييييييييييييييييي

يق ـيوند بعيعل يون ن زؿيع ن  ،ي

يءفيون بلي غدفي فيذنزونمييييييييييييييييييييييييييي

يغدييوننبلبهبيونكثغبيت ع  يء

ي كثغ ميبق غ ميبه نمييييييييييييييييييييييييييي

يرو بوي ميبونلّ ظيغقدحي رء 

ي غفي  بنميب   نميييييييييييييييييييييييي ي.(22  غكرُّ

يبق ؿيو فين  تميون  دييغ  دثيونبزغريون  في في   ديون دل يح

يء  فينقلبي  ن غ  يغ ذبي

يق ـيغ ربب  ـي أ غ ؼيون ييييييييييييييييييييي

يبخطبيعل يخطبين   ينبيءّنمُي

يءص َبيش    ،يك في ييونّتربيغ  بييييييييييييييييييييييي
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يءنكنييذن يآؿيون دلبيوندـ

يبءثقبييييييييييييييييييييييييي ي.(23 ألر يي فيزهريونن ـب

يبق ؿيءغ  ،ح

يدعي غفيءثبو ييب غفيب  دي

ي ديش   يغصدي بور ييب غّييييييييييييييييييييييييييييي

يءّنييءخ ؼيعلغؾيوفيو ر تدـ

ي.(24 غب  ،يكغبـيون  رثي فيع  دِييييييييييييييييييييييييييي

 
 تأثري أدب امليهبً عهى أمراء انبٌٌيٍني:

كػػ فيء ػػروريوندبنػػ يون بغدغػػ يوألبوئػػؿ،يغت لػػبفي  نخصػػ ؿيون  ػػكرغ ،ي  غػػدغفيعػػفي
ـ(،يذذيكػػػ في966هػػػػ/356ونثق  ػػػ يون ر غػػػ يو  ػػػ  غ ،يب  ػػػغ  ي  زوندبنػػػ يون ػػػبغديي  ي

غشتقريذن يونثق   يون ر غ يو    غ ،ي لـيغكفيغ  فيونك ـي  نلال يون ر غػ ،يبقػديو تػ جي
ن تر ـي غنميب غفيونبزغريون   ؽيعليي فيعغ  ،يذ يوفيون دل ييقديعب ميعفيذنػؾي
ونػػػنقصي شػػػكؿيك  ػػػؿ،يب شػػػؾيوفينطػػػبؿي ػػػد يع لػػػمي  دػػػـيتػػػأثغرعيعلػػػ يتثقغػػػؼيون غػػػؿي

غدغغفي  نثق  ػ يون ر غػ يو  ػ  غ ،يب ػ عديعلػ يذنػؾيوندػـيع شػبويدوخػؿيونث نيي فيون ػبي
ون  ت ييو    ي،يبت ل بويعل يءغػدييك ػ ريءد ػ ريون صػر،ي تػأثربوي  ػ دو يون  ت ػيي

ـ(ي  ػػػػػػيي ػػػػػػيي كت تػػػػػػمي977هػػػػػػػ/367ون ػػػػػػ ئد،ي ػػػػػػ  في  زوندبنػػػػػػ   ختغ ريعزوندبنػػػػػػ ي ي
 ػييعدػدع،يوزدود يهػذعي.يبي(25 ونشخصغ ي  غزغديعل يخ   يعشريءنؼي  لػديب ػ نغس

ونظ هر يشغبع ،يبت  ق ،،ي ذكريوفيو ػفيع ػ ديكػ فيغ تػ جيذنػ يءر    ئػ ي  ػؿيننقػؿيكت ػمي
 قط،يبك فيون  ضيو خريغ  نيي رور يونشقريبشػد يون   ػ يب غ غػييكت ػم،ي ػضذويو ػطري
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ذن يذنؾ،ي ك ن  يد فيعزغزو،يعلغم،يك  ي دثيأل ييون  فيعليي فيو  ديونال نيين ػ  ي
.ي شػػػ  يوأل غػػػ ؿيون  قػػػ ي ػػػفي(26 ـ(8156هػػػػ/448غنػػػ ي  نػػػ ي ػػػييو  ػػػبوز  يذنػػػ ي د

يبو دوبيبتػػذبقد ،ي ػػؿيبت  ط هػػ ي   ػػدـ،يب ػػ  ظبوي ػػيي ون ػػبغدغغفيعلػػ ي   ػػ يون لػػـب
وندر ػػػ يوألبنػػػ يونثق  ػػػ يون ر غػػػ ،يبشػػػ  بويءهلدػػػ ،يبع لػػػبويهػػػـيءنش ػػػدـي  هػػػدغفيعلػػػ ي

تق فينالتد ،يبنذنؾيترليءكثرهـيغ غلبف ي.(27 ذن يوألدبيبون ر غ يو تغ   د يبو 

بقػػديكػػ فيون دل ػػييغشتخػػري ضنت ػػ بينب ػػر يون دل غػػ ،يبغت ػػحيذنػػؾي ػػفيوهت   ػػمي
 ن بيون د ن  يبطل ػمي ػفيء ػييونشػرجيوألصػشد نييوفيغكتػبيكت  ػ ،يعػفين ػبيون د ن ػ ،ي

يبنـيغكتؼي ذنؾي قطيبون  ين ديب بحيذنؾي قصغد ين ند ي نمي يي دحيون دل غغفح

يوع فيب  عن يب فيب   ن يييغفي ظلمييييييبن  يونت  ن ي ئذ

ي.(28 بردن يعلغمي قترغفي روشن يييييييبردن يندوع،ي  غدغفي  خص ن 

 ًالبن سناء املهك قصٍذة ناهلا منو يف حمذ امليهبٍني:
ي دلينكـيآؿيون دلبيء رتيييييييب  كن يء بلي في بوـيبء  ي

ي.(29 ـيون دل    يغذكرفيآؿيون دلبيذوكٌريييييي قدي  ري ػػفيغن غد

ٌت رًمٍت:
ّ
 ًألبً انفرج قصٍذة ٌينئ فٍيا امليهبً مبٌنٌد جاء من سر

يك ن دريءشػرؽي نحينػغؿي ق ريييء  ػدي  بنػبديءتػ ؾي ػ  ركػ ،ييي

يءـي ص في ػفي ن  يوألصشػريي  ٌدينبقػ ي  ػ د ي ػ ر ي ػميييي

يرػبقغصي– غفيون دلػبي نت  عييي ت  جي ػييذريبنييشرؼيونػبرليي

ي.(31  ت يذذويو ت   يءت ي  ن شترلييييش سيون   يقرن يذن ي دريوند  

ي
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 امليهبً ًاملتنبً:
ك فيون دل يي في  ل يون ت   ػغفيبون   ػغفينلشػ عريء ػييونطغػبيون تن ػي،يبقػدي
يون كسيتأثغرعيعلغمي   يوقت  مي فيءش  رع،يبغ  ظيذنؾي يي غ يقصغدينميءنق عيبهيح

ي.(38    يتلتق يذّ يعل يع رٍ يت رييييتص ر  يوأل ش في نذيصر تنييي

يبغذكريونبو دييءنميءخذي  ن يتلؾيونقصغد ي فيقبؿيون تن يي ييقبنمح

ي.(32 كأفيون شبفيعل ي قلتييييييثغ بيشققفيعل يث كؿ

ي كأندػ يثغػ بي بعنديشر ميق ؿحي  ت  عدي   غفيء ش نيينل ػدري لغ ػ يتلتقػييننػـب
قػػديعلػػـيون ػػغفي نػػ يون ػػغفيء شػػ ف،يبءخػػذيء ػػبيبهػػذويكقػػبؿيونكت ػػيحي  ي(33 ث كػػؿيشػػقؽ...((

ي.(34    ديون دلبيونبزغريهذويون  ن ((

بكػػػػػ فيون دل ػػػػػييقػػػػػديءعػػػػػدينل تن ػػػػػي،يعشػػػػػر يآ ؼيدرهػػػػػـيبثغ  ػػػػػ ،يكثغػػػػػر ي قطبعػػػػػ ي
بصػػ    ،،يب ر ػػ ي  ركػػبينغ طغػػميذنػػؾيعنػػدي دغ ػػمينػػم،ي ػػييءثنػػ ريقػػدبـيون تن ػػييذنػػ ي

بي  ن ميتلؾيونددوغ ،يوفيغ رؼي كػرعي الدودي ت د ،ي ند يذن ي  رس،يبك فيون دل ييغرغ
عػػػفيونػػػذه بيذنػػػ ي ػػػ رس،يبغأ ػػػؿيوفيغنػػػ ؿي نػػػميقصػػػغد ي ػػػيي د ػػػم،يغغػػػريوفيون تن ػػػيي
وعػػػرضيعنػػػمي  ػػػ بيونت   ػػػمي ل ػػػ ؼيونتك ػػػريبونالػػػربر،يبظػػػفيونػػػمي غ  ر ػػػميء ػػػدي ػػػفي
ونش رور،يبءث ريتصػر ميهػذويغ ػبيونػبزغر،ي قػ ـي تبزغػييوندػدوغ يونتػييءعػد ينػم،يعلػ ي

 ئػػػم،يب ػػػ زوؿيونػػػبزغريغالػػػدؽيعلػػػغدـيطغلػػػ ي ػػػد يتبو ػػػديون تن ػػػيي ػػػيي الػػػدود،يشػػػ روئميبند 
،يبوغروئػميونشػ روري(35   ن كسيغربريون تن ػيي تك ػرعيعلغػم،يذنػ يقطػييونػبزغريونػبّديعنػم

نغالغظبويون تن ييبغد بع،ي لـيغ  دـيون تن ي،يب  شؿي دـ،يبقغؿينمي ييذنؾحي  ونييقػدي
ي ق ي ندـي ييونش رور((ح رغ ي فيو   تدـي قبنيين فيهـيءر ييط

يءرليون تش عريغزبوي ذّ تييييييب فيذويغ  ديوندوريونُ    

ي ُري رغٍضييييييغ دي ّروي ميون  ريونز   ي.(36 ب فيغؾيذوي ـٍ
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 من مأثورات قول المتنبي:

 في نثي ييوغ  نميبءخؿي أ  نتمي ضن  يغنكثيعل ينش ػم،يب شػؾيوفيهػذويونقػبؿي
 فيّنكثي  ن  يغنكثيعل ينش ميب فيءب  ي   يع هديعلغمي قت سي فيقبنميت  ن حي   
ي.(37 وهللي  غؤتغميء رو،يعظغ  ،((

ي فيت رضينل ص عبيث  ينل ص ئب.ي-

نػبينػػـيغكػػفي ػييتد غػػ فيرءييون شػػرد،يبت غػػغفيع ػزيتػػد غريوألب ػػد،يذّ يوفيو  ػػتلق حيي-
يبهبيءصؿيكؿيشيريذّ ي غ يوثنغف.

ت  يينكش ي ذنؾين هغ ،يعفيو  ت دود،يبء ػرو،ييبءكثريونطغ   يءق  ـيتؤنؼ،يبءصن ؼي-
ي.(38     ت دود

 من لطائف شعر المهلبي وطرائفه:

يءبرديونث  ن يي قتطش  ي فينط ئؼيش ريون دل يي فيذنؾيقبنمي يي  لبؾي طربح

يغ ه  ،يغ دبي غزدوُديشبقييييييبهزورو،يغشدبي غشتدُّيعشقيي

ي.(39  ي  ِنُؾيرقيزعـيونن سيءّفيرقؾي لكييييييكذبيونن سيءن

يب   ي غ غ ينظرو تميقبنمح

يربيقط  ي غميخ  رليييييي ال ـيكأنمي خ بر.

يبنمح

يء يغ  ّن ينش ييبوفيكن ي تشد يييييب  ن َيي يي رليب الزوَيي يي دري

ي.(41 تص ر  يوأل ش في نذيصر تنيييييي ػ  يتلتقييذّ يعػل يعػ رٍ يت ػري

يب فيء   فيقبنمي ييونزهدح
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يّري لذ يوندنغ يييييبغظند يُخِلق ينػ  يغدبلَيغ  فيغ يي

ي.(48  تكذ ّفي ضن  يخلق ييييينغن ؿيزوهده ي د يوألخرل

يبنميءغ  ،ح

يد ينؾي ييقدٍحي فيند رٍيػ ييبروحي فيونش سي خلبق يييييييي

يهػبوُريبنػكنمي ػ  ػٌديييييييب ػ ر،يبنكنميغػغري ػ ريي

ي رػلّ قييءبي  نغ ذذوي  ؿينيييأفيون دغريند ي  نغ غفيييييػكي

ي.(42  رػػمي ردكـي فيون لنػنييييي ،ي فيونغ   غفيييػتدرعيثب ي

بكػػػػ فين  ػػػػزيوندبنػػػػ يون ػػػػبغديي  لػػػػبؾيتركػػػػيي ػػػػييغ غػػػػ يون  ػػػػ ؿ،يغػػػػدع يتكػػػػغفي
ون   دور،يبك فيشدغديون    ينم،ي   ثيعل يرءسي رغمين   ر  ي  ػضي نػيي  ػدوف،ي

 ػػػػغش،يبكػػػػ فيونػػػػبزغريون دل ػػػػييب  ػػػػؿي  زوندبنػػػػ يون  لػػػػبؾيونتركػػػػييون ػػػػذكبري قػػػػدـيون
يغ ت  نميبغرليءنمي فيءهؿيوندبلي  دوديونبغ ،ي   ؿي غميش رو،يق ئ ،ح

يعيي يبدعػطشؿيغرَؽيون  ري يييييييب ن تميبغرؼُّ

يريي غميءفيت دبيندبدعيييبغك دي فيش ميون ذوييي

يش ،يب نط يتؤبدعُيػ غيييين طبوي  ق ديخصرعيييي

ي.(43  عيونرعغؿيب فيغقبدع يييي  لبعيق ئديع كريييييييييي

بكػػذويكػػ ف،ي ضنػػمي ػػ ن حي ػػييون ركػػ يبون د ػػ يونتػػييءر ػػؿي ػػفيء لدػػ ،يبك نػػ ي
يونكر يعلغدـ،يبب  بوي غدـيون  ح،يبونصرؼيون  لبؾي  ن  ،يهبيبءص   م.

   يػسيوندبنػػػ يون  دونغػػػػدونيي ؤ ػػػػب ػػػفيطروئشػػػميغقػػػ ؿيعػػػفي ػػػغؼيوندبنػػػ يون  ػػػ
وألنػػػسي شػػػتال نميعندػػػ ي تػػػد غريء ػػػبريي ل ػػػ يكػػػ فيغ  ػػػري  ػػػ نسي(44 ـ(966هػػػػ/356
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ون غػػػبشيب    ػػػ يونخطػػػببيب   ر ػػػ يون ػػػربب،يشػػػ ريونقػػػدري بو ػػػ ي  ػػػرتميو ػػػدلي
،ي ت قػػ ينشػػسيء ػػيي ػػروسيذنػػ ي ػػ  عد يبنػػـيغػػريءفيغ ػػدءي(45 ون   ػػن  ي ػػفيقغػػ في الػػدود

ي   تدع ئد يق ؿي غؼيوندبن ،ي كتبيذنغميغ ت ثميعل يو ت   ره ح

يبصدرؾيوندهن ريءبيءب يييي  لؾيونػ بزوريءبيءر ػيييييي

يبقل ؾيونر بيونذيينـيغزؿيييييينل ّديبونػدزؿي ػمي ب ي

ير  ي قرعيون بدي غش ،يغػدويييييقرعيون بونيي ػؿي  غ  ي.

  لالػػػ يهػػػذعيوأل غػػػ  يونػػػبزغريون دل ػػػيي ػػػأ ريونقغػػػ فيبونقػػػبونغفي  شظدػػػ يبتل غندػػػ ،ي
ي.(46 بص ري غشربيذّ يعلغد 

  كػػػػ فيونق  ػػػػييء ػػػػب كري   ػػػػديع ػػػػدونر  فييبغػػػػذكريو ػػػػفيخلكػػػػ في ػػػػفيطروئشػػػػمح
ون  ػػربؼي ػػض فيقرغ ػػ يون الػػدودي...يبكػػ في ختصػػ ،ي   ػػر يونػػبزغريء ػػيي   ػػديون دل ػػيي
ب نقط ػػػ ،يذنغػػػم،يبنػػػمي  ػػػ ئؿي شػػػدبر ي ػػػغفيءغػػػدييوننػػػ س،يبكػػػ فيرؤ ػػػ ريذنػػػؾيون صػػػري
ب   ؤعيغدوع بنميبغك ت بنميبغكت بفيذنغميون   ئؿيونالرغ  يون   ك ،ي غكتبيون بوبي
 ػػفيغغػػريتبقػػؼي تل ػػثي ط  قػػػ ،ين ػػ ي ػػأنبع،يبكػػ فيونػػػبزغريون دل ػػييغالػػريي ػػمي   عػػػ ي

ي(47 غ ػػػ بفينػػػميوأل ػػػئل يوندزنغػػػ يبون  ػػػ ك يعلػػػ ي  ػػػ فيشػػػت ي ػػػفيوننػػػبودريونطنزغػػػ 
،ي  ػػفيذنػػؾي  كتػبيذنغػػميون  ػػ سي ػػفيون  لػػ يونك تػػب،ي(48 نغ غػبيعندػػ ي تلػػؾيوأل ب ػػ ((

ـيو ن  ف،يبب دميب مي قر،يبقػ ضي ييغدبدييزن ي نصرونغ ي بند يبندو،ي   مي  
علغد  ،ي   يغرليونق  يي غد  ،ي كتبي بو مي دغد ،،يك  يءندـيوشربي ػبيون  ػؿي ػيي
صدبرهـيبءرليءفيغن طي ػرءسيونغدػبديرءسيون  ػؿ،يثػـيون ػ ؽي ػييونر ػؿيبغ ػ   يعلػ ي

ي.(49 وألرش،يبغن ديي غفيونن سيعلغد  

 فضائهو ًكرمو:
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-334 الػدودي ػييعدػدي  زوندبنػ يون ػبغديينلشتػػر  بعنػد  يتػبن يون دل ػييونػبزور ي 
ب ػػ ق يون ػػ ؿي ر غقػػمي ػػييون ػػشر،يونػػذييوشػػترلينػػميونل ػػـ،يي(51 ـ(966-945هػػػ/356

يب لالميبزور يون دل ي،ي قصدعيذنؾيونر غؽيبكتبيذنغمح

يمػمينش ييييي ق ن ي ذكري  قدين غػء يُقؿينلبزغري دتييييي

ي.(58   شترغميءتذكريذذيتقبؿين نؾيعغٍشييييء ي بَ يغ  عُي

،ي ػػػأ رينػػػمي ػػػييون ػػػ ؿي  ل ػػػ يبقػػػؼيعلغػػػميونػػػبزغريتػػػذكرع،يبهزتػػػميءرغ غدػػػ يونكػػػـر
      ئ يدرهـيببقيي ييرق تػمي   ثػُؿيونػذغفيغنشقػبفيء ػبوندـي ػيي ػ غؿيوهلليك ثػؿي ّ ػٍ ي
ءن تػػػػ ي ػػػػ يي ػػػػن  ؿي ػػػػييكػػػػّؿي ػػػػنُ لٍ ي ئػػػػ ي ّ ػػػػٍ يبوهلليغ ػػػػ عؼين ػػػػفيغشػػػػ ريبوهلليبو ػػػػٌيي

ي.(53 علغميبقلدعيع  ،يغرتزؽي نميثـيدع عي خليي(52 علغـ((

ـ(ي962هػػ/358ب في   ئؿيءخػ ؽيونػبزغريء ػيي   ػديون دل ػي،يءنػمي ػيي ػن  
،يء بون  فيع دون زغزيون  ربؼي ػ  في   ػبي(54 عند  يتب ييك ت ميعل يدغبوفيون بود

ونن   ف،ي قطي فيربشٍفي ييدوريء يي   ػديعلػ يد لػ ،ي  ػ  ي ػييونغػبـيونثػ  في ػفي
 دثػػ ،يبغػػذكريونتنػػبخييونػػميبء  ػػفي غػػ فيبعػػدهـيو   ػػ فيون ػػزوري ػػييون ػػقط ،يوثػػري 

ءهلػػم،ي  ػػزوهـي أعػػذوبين ػػ فيبء  ػػفي غػػ فيبعػػدهـيو   ػػ فيبق نػػميندػػـحي  ءنػػ يء ػػبكـ،ي
ب   قػدتـي ػػفي   ػػغكـيغغػػريشخصػم((،يثػػـيبنػػ يو  ػػفيوألك ػرينلشقغػػدي  ػػؿيبونػػدعيعلػػ ي

ي.(55 وندغبوف،يك  يءن ـيعلغدـيكثغرو،ي

 نذماء امليهبً:
قػػديءثػػريوخػػت طيونشػػ ببيوألخػػرليونتػػييدخلػػ ي ػػييو  ػػ ـ،ي  ػػغ  يونشػػرس،ين

تػػأثغرو،ي ػػييون  ت ػػييو  ػػ  ييون دغػػد،ي ن ػػديوفيونقػػبوديبونػػبزروريبون  ػػ ؿي ػػييكثغػػري ػػفي
و  غػػػ في ػػػفيونشػػػرس،يك ػػػ ين ػػػاي ػػػندـيكثغػػػري ػػػفيون ل ػػػ ريبونشقدػػػ ريبونشػػػ روريبونكتػػػ ب،ي

بوألنظ  يب  ضيون  تقدو يونش ر غ ييبنتغ  يو خت ط،يءخذ يتت ربي  ضيون  دو 
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ذنػػ يهػػذويون  ت ػػي،يبقلػػدبويونشػػرسي ػػييون أكػػؿيبونشػػربيبونلػػ سيبء ػػ كفيونتػػرؼيبونالنػػ ،ي
ي(56  تػػػ يوشػػػتدر يو ػػػ كفي  غندػػػ يذكرهػػػ يونشػػػ روري ػػػييشػػػ رهـيبو   ػػػبوي غدػػػ يكقطر ّغػػػؿ

،يبشػػ ؿيهػػذويونلدػػبي  ظػػـيوننػػ س،ي تػػ يونػػبزروريبون كػػ ـيب  ػػضي(58 بعك ػػروي(57 بكلػػبوذ
 ريوندبنػػ ،يبغقػػ ؿيونػػميكػػ في ػػيي  لػػ يونق ػػ  يونػػذغفيغنػػ د بفيونػػبزغريون دل ػػي،يبهػػـيك ػػ

ي.(68 ،يبونتنبخي(61 ،يبو في  ربؼ(59 ونق  ييو ب كري فيقرغ  

ـ(ي دػػػبيءب ػػػديون ػػػروؽي ػػػػيي994هػػػػ/384ء ػػػ يونك تػػػبيء ػػػبيو ػػػ ؽيونصػػػػ  ي  ي
  ػػف،يون  غػػ ،يبكػػ فيقػػديتقلػػديو ع ػػ ؿيون  ئػػؿي ػػييدغػػبوفيونر ػػ ئؿيبنػػميشػػ ري غػػدي

ي.(62 بك فيون دل ييكثغرو،ي  غ  ن ميبغأنسيذنغميب غرليوندنغ يو ي م

يون دل ػػػي،يءنػػػمي ػػػّري ض ػػػدليوألزقػػػ يغب ػػػ ،،يبقػػػدي قنػػػمي بنػػػميبدعتػػػمي ب ػػػفي كػػػ ـر
ي ػػفيءهػػؿيصػػن  ر،يب  ػػديءفيق ػػ يون   ػػ يبءتػػـ،ي ون   ػػ ي  ػػتشروغم،ي ػػدخؿيدوريقػػـب

مي ػ  ،يكثغػرو،،ينغشػتريي ػمي أؿيصػ  بيونػدوريعػفيء بونػم،ي  ػرؼي نػميءنػميء غػر،ي به ػ
ي.(63 وندوريبغنتشيي  ن  قيي ييرءسي  نؾ

كػ فيء ػبيونن غػبيشػدودي ػفيو ػروهغـيون ػزرييونػبوعظيون لقػبيونطػ هري تػب يي ػػيي
ذيي(64  دبديوألر    ئ يوند رغ (  فينػد  ريون دل ػي،يبصػ دؼيغب ػ ،يءفيغ ػؿيثغ  ػم،يبو 

ييو ػتدع ئم،ي كتػبيون ػزريي  نبزغريغر ؿي فيغ تدعغم،ي  عتػذر،ي لػـيغق ػؿ،يبءصػري ػ
يذنغميش رو،ح

يع دؾيتػ  يون  ؿيعرغ فيييييييكأنم،يألييك ف!يشغط ف

يغػال ؿيءثػبو  ،يكػ فينػيييييييي غد يخلغطيبهييءبط ف

يءرؽي فيدغنييبءفيك فينيييييييييدغػفيك  ينلن سيءدغ ف

يكأند ي  نيي ػفيقػ ؿيءفييييييييغص حيعنديينؾيذ   في

ي فػبوؿي رهػ غد يبنبقييي ر  ،يييييغقبؿي فيغ صرنيي يييي
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يهذويونذييقدين   ي ػبقميييييييعن كػبيون غط فيذن  فيي

 أنشػػػذيذنغػػػمي  ػػػ يبق غصػػػ ،يبع   ػػػ يب ػػػروبغؿيبخ  ػػػ  ئ يدرهػػػـ،يبقػػػ ؿحي  ءنشػػػذ ي
ّ يعر نػػييألنشػػذيذنغػػؾي ذنغػؾي  تل  ػػم،يب  تد  ػػميذنػػ يونخغػ ط،ي ػػضفيكنػػ يغ ػػل يونتكػ يبو 

ي.(65 عب د ((

 انفصم انثانً
يخص نميون غ  غ يبو دورغ يبوألد غ .ي-

يتبنغميونبزور .ي-

يدبريون دل يي ييون   ؿيون  كري.ي-

يون دل ييودورغ ،.ي-

يوص   تميو قتص دغ .ي-

يون  ق ي غفيون دل ييب  زيوندبن يق غؿيب  تم.ي-

يب   يونبزغريون دل ي.ي-

يرث ريونش رورينم.ي-

 
 
 

 انسٍاسٍت ًاالدارٌت: انوخص
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ـ(،يبهػػبيء غػػري951هػػػ/339نػػد  يتػػبن يونػػبزور ين  ػػزيوندبنػػ ي ػػن ي  قػػديت لػػ يع
،يب ػػييذنػػؾيت كػػفيون دل ػػيي ػػفيتػػد غريشػػؤبفي(66  تقلػػبيشػػدغديون صػػ غ ي ػػذيريونل ػػ ف

وإل  ر ي  نك يبده ري كن عي فيت  بزيوألز   يون  نغػ يونتػييكػ فيغ ػ نيي ندػ يون ػروؽ،ي
زيوندبنػ ،يو يذذويت لػ يبنـيغكفي يي قدبريءييكػ فيت ػغغريشػؤبفيون ػروؽي ػييظػؿي  ػ

   يك فيغت ل ي ميون دل يي فيصش  ي ثؿيونذك ريب  ديوننظريبونص ريبورتشػ عيونقػدري
بوت ػػ عيونصػػدريبعلػػبيوند ػػ يب ػػغضيونكػػؼيعلػػ ي ػػ هبي شػػدبري ػػم،يبكػػ فيغ غػػ ي ػػيي

ي.(67 وألدبيبون  ن يألهلميبغ ديشد  ،يقبّييوننشسي غت رؾينشيري فينبوئبيوندهر

ن يحي  كػػ في ػػفيورتشػػ عيونقػػدر...يبن ػػؿيوند ػػ يب ػػغضيونكػػؼيبقػػديقػػ ؿيعنػػميونث ػػ 
يونشغ  يعل ي  هبي ذكبري شدبريبءغ  مي  رب  ي ييبزورتمين  زيوندبن يبتػد غري بكـر
ء ػػػبريون ػػػروؽيبون  ػػػ طيغػػػدعي ػػػييوأل ػػػبوؿ...يبغقػػػبؿيونشػػػ ريقػػػب ،ينطغشػػػ ،يغ ػػػربي   ػػػنمي

ي.(68 ون ثؿيب غ ت ل ي  ميون  ؿ((

هػػذعيونخصػػ ؿيوألد غػػ يهػػييونتػػيي ػػ عدتميعلػػ يونترقػػيييبنػػغسيغرغ ػػ ،يذذويقلنػػ يوف
  ػػرع يذنػػ ي رت ػػ يونػػبزور يبو  تشػػ ظي دػػذعيونبظغشػػ يون    ػػ يبون د ػػ يءكثػػري ػػفيثػػ ثي
عشر ي ن ،ي   ،يعفي ش غ تمين ن ي بغميك ن ي غ ػ ينػرليورتش قػ ،ينلػرزؽ،ي غػديءندػ ينػـي

تصػػ دي طنػػ ،يعل غػػ ،يتكػػفي  ػػلميونب غػػد،ي قػػديكػػ فيكػػذنؾير ػػؿي غ  ػػ ي  رعػػ ،،يبر ػػؿيوق
إلثػػػ ر يوأل ػػػبوؿيبتث غرهػػػ ي ػػػفيخػػػ ؿيونت  غػػػريبونتشػػػ غييعلػػػ يو نتػػػ جي تػػػب غريوأل ػػػفي

ي.(69 ب   غ يون نت غفي فيشططيون   غ يبع ؼيون    

و تدؿيون دل يي غ تميون غ  غ ي  ن  ػؿي ػييدغػبوفيو نشػ رينػدليء  ػدي ػفي بغػمي
ضي   ػػـيو  ػػدي ػػفي بغػػمي ػػييـ(ينلتشػػ بي946هػػػ/334ق ػػؿيدخبنػػميونب ػػديونػػذييقػػدـي ػػن  
،يبقدي(71 ـ(يبء غريوأل روريو فيشغرزود946هػ/334ونخلغش يون    ييون  تكشيي  هلل  ي

ت كفيهذويونب دي فيعقديوتش ؽي ييونخلغش يبء غريوأل رور،يغق يي   ت  ـي الدوديدبفي
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 ػربيءبيقتػػ ؿيأل  ػػدي ػػفي بغػػم،ي ػػدخلد يبخلػػييعلغػػميونخلغشػػ يبنق ػػمي  ػػزيوندبنػػ يب ػػل مي
ي.(78  نغديوأل بر ق

كػػػ فيون دل ػػػييءدغ ػػػ ،ينػػػميشػػػ ريبنثػػػر،يبكػػػ في   ػػػ ،يألهػػػؿيون لػػػـيبوألدب،ي الػػػدق ،ي
علػػػػغدـ،يبقػػػػديو ػػػػت ريطغلػػػػ ي ػػػػد يبزورتػػػػم،يبغقػػػػغـيون  ػػػػ نسيونثق  غػػػػ ،يبغنػػػػ دـيونشػػػػ رور،ي

،يبقػػػديذكػػػريو ػػػفي(72 بغػػػدع دـ،يبغػػػؤ فيندػػػـي   ػػػ تدـيعػػػفيطرغػػػؽيو عطغػػػ  يبوندػػػدوغ 
ي.(73 ونر  ئؿيبونتبقغ   ،يدغبوفيش رعيبهبيقلغؿيونندغـ،ي أفينمي فيونكتبيكت ب

بك فيش ريو فيون دل ييءرق ي فيون رت  يونب ط ي في غفي روتبيونش ر،يبقػدي
ءنشػػػػػػػأي  ل ػػػػػػػ ،ي ػػػػػػػ   ،ينبد ػػػػػػػ ر،يبكػػػػػػػ فيغ ػػػػػػػبيونشػػػػػػػروبيبونط غ ػػػػػػػ ،ي نشػػػػػػػريونطرغقػػػػػػػ ي

،يبهػػبي ػػفيءد ػػ ريونشػػ ـ،يبءبؿيشػػ عرينلط غ ػػ ي ػػييوألدبي(75  ػػيي الػػدودي(74 ونصػػنب رغ 
،يك ػػ يءنػػميكػػ فيكثغػػريو نشػػ ريألشػػ  ريونصػػنب ري،يبغ ػػلؾي نػػبوؿي(76 ر ػػيي ػػيي الػػدودون 

يو ت ذعي يينظـيقص ئدع،ي دبيغصؼيونط غ  ي قبنمح

يونبردي غفي   جيب  رجييييبونزهري غفي كلؿيب تبجّييي

ي.(77 نلتذي   ن يكر  ينـيت زحيييبونثلجيغد طيك ننث ر،ي قـي ن ييي

يد حبنمي ييونش ريون  طشييء غ  ي ن

يقػ ؿينَيي ػفيء ػّبيقدي ػييييييدبي يي د تييندغبيون رغؽي

ي.(78   نذيي ييونطرغؽيتصنيي  دييييييقل يء كييعلغؾيطبؿيونطرغؽ

وفيش ريون دل يينش ميهبيء  فيءن ػبذجيندػذعيونػربحيون  ػ رغ يون  نغػ ،يبن ػ ي
ي(79  لالػػػميون ػػػسيونشنػػػييندغػػػميبنػػػدلي   صػػػرغمي ػػػفيونرقػػػ يء ثػػػ ؿيء ػػػييو ػػػ  ؽيونصػػػ  ي

،ي(82 ،يبء ػػييعلػػييون ػػ ت ي(88 ،يبونق  ػػييو ػػفيقرغ ػػ (81 بونق  ػػييء ػػييعلػػييونتنػػبخي
،ي(84 ،يبون  ػػغفي ػػفيون  ػػ ج(83 بو نػػييون ن ـ غب ػػؼيبء  ػػد(يبء ػػييونشػػرجيوألصػػشد ني
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بغغرهـ.يبنذكري ثػ  ،يعلػ يذنػؾيهػذعيوأل غػ  يون   لػ ي  نصػبريي(85 بوفي كر يوند ش ي
يونش رغ يبونتيينقتطؼي ند ح

يغلقػعيييييييييػ غصيون ّذيغ شءت نيي ييقي يبػػػُبي  ن  غػدبُّ

ي ػ يبوٍشيءتغ يب يرقػغبيييي قلُ ينمي ػدغتَؾيكغػؼيهػذويييييي

ي.(86 رقغؽيون  ـي فيششؽيونالرببيي ق ؿيونش سيءهد ينييق غص ،ييييييييي

يبقبنمح

يييي يصػ    ،ينلتغ ػفيبون ػربريييءرونييوهلليب َدؾيكؿيغبـٍ

ي.(87 ألقرءيون  في فيتلؾيون طبرييتغميييبء تُيين ظريي ص غش

يبقبنمح

ي ؿي تقصّريعفين  يػء  عيير ييييء يذفيذخبونييونذغفيعددتُدـيييي

ي.(88 نػزن ي بوٍدي ندـيغغريذييذرعيييظنن ي دـيخغرو،ي ل  ي لبتدـيييييي

 تٌنٍو انٌزارة:
 ػ ين   ريي(89   ديءفيو تقر ين  زيوندبن يء بري الدوديخرجي فيبزغػرعيونصػ غري

ن صػػريوندبنػػ يون  ػػدوني،ي   ػػتخلؼيونػػبزغريء ػػ ي   ػػديون دل ػػييبء ػػ يون  ػػفيطػػ زودي ػػفي
ـ(،يخػػرجي949هػػػ/338عغ ػػ يعلػػ يوأل ػػبري ػػيي الػػدوديذنػػ ي ػػغفيعبدتػػم.يب ػػييعػػ ـي 

ونص غريين   ر  يع روفي فيش هغفيصػ  بيون طغ ػ ،يب  كػ في نػميذّ يءفيغ ػتخلؼي
ون ػػػر ،يب ػػػييذنػػػؾيغقػػػبؿيغػػػ قب يي   ػػػر ي  ػػػزيوندبنػػػ يء ػػػ ي   ػػػديون دل ػػػييب ػػػدعيهػػػذع

ون  بيحي   خدـي  زيوندبن يخد  يخشؼي د يعنميبخلؼيعلػ يقل ػم،ي ق لػميب ػ ؿيذنغػمي
بقر م،يب لاي  شريونص غرييذنؾ،ي ثقؿيعلغم،ي تطلػبيأل ػيي   ػديءننػبوبيبت  ػؿي ػ ي
ءنكرعيعلغم،يبءطلؽي غمين  نمي  نبقغ ػ يبونتدػدد،يب لػايء ػ ي   ػديذنػؾ،يبو تشػ ريوننك ػ ي
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.يبنكػػفي(91 ندلكػػ يألنػػمينػػـيغط ػػيي ػػفي  ػػزيوندبنػػ ي ػػيينصػػرتميعلغػػميبعصػػ تمي نػػم((بو
ونصػػ غرييتػػب يي  ػػأ ي ػػييتلػػؾيو ثنػػ ري كلػػؼي  ػػزيوندبنػػ يون ػػبغدييون دل ػػيي  ن  ػػبري

ي.(98 خلشمينت شغ يوأل بري ييوأل ريذن يوفيغخت ريبزغرو،ي دغدو،ينم

كػػ في ػػفيك ػػ ريينػػغسيع غ ػػ ،يكثػػر يعػػدديونطػػ   غفي ػػيي نصػػبيونػػبزور ،ي    ػػدـ
ونكت بيون قد غفي ييونرت  يعل يون دل يي ثؿيء ييعلييون  في فيه ربفي ػفينصػر،ي

ـ(يونك تبيونخ صي959هػ/348بء ييعلييون  في في   دي فيء  ديون   ربخيي  ي
،يبغػػػذكريغػػػ قب يون  ػػػبي،يءفيهػػػؤ ريبغغػػػرهـيقػػػديدخلػػػبوي ػػػييون ن   ػػػ ي(92 ن  ػػػزيوندبنػػػ 

ن  ػزيوندبنػ ينل صػبؿيي(93 ون ػذبؿ،يب ػ نبويوأل ػبوؿ((يألرتق ريهذويون نصػب،ي  ب ػذنبو
علػػ يونػػبزور ،يبذهػػبي   ػػدـيذنػػ ي ػػدي  ػػؿي  ئػػ يبث ػػ نغفيءنػػؼيدرهػػـيذنػػ يونخزونػػ ...ي
بنكػػفيوختغػػ ري  ػػزيوندبنػػ يقػػديبقػػييعلػػ يون دل ػػي،ي لقػػبي    ػػت ذغ يبخلػػييعلغػػميونق ػػ ري

ننػػ سي غػػم،يثػػـيبون ػػغؼيبون نطقػػ يعلػػ ير ػػـيونػػبزرور،يب ػػغرينػػمي بك ػػ يذهػػبيونقػػبوديبو
 ػػدد ينػػمي  ػػديذنػػؾيونخلػػيي ػػفيدوريونخ  ػػ ي  ن ػػبوديون ػػروؽ،يبون ػػغؼيبون نطقػػ يعلػػ ي

-945هػػػػػػ/363-334ونر ػػػػػـيون    ػػػػػي،يك ػػػػػ يبنق ػػػػػميونخلغشػػػػػ يون    ػػػػػييون طغػػػػػييهلل 
،يءييذييونػبزورتغف،يبزور ي  ػزيوندبنػ ي ػفي دػ يببزور ي(95  ػ د ريونػدبنتغف(ي(94 ـ(974

ي.(96 ونخلغش ي في د يءخرل

 ػػرريو ػػفي  ػػكبغميوختغػػ ريون دل ػػيينلػػبزور ،ي ػػأفي  ػػزيوندبنػػ يقػػديب ػػدعي    ػػ ،يبغ
ألدبو يبصػػش  يونرئ  ػػػ ،يبكػػ في غ   دػػػ يغغػػرعي غػػػم،يبوفيكػػ في ػػػغدـي ػػفيهػػػبيءر ػػػحي
كت  ػػ ،يبءغ ػػ ،ي قػػديءن ػػ ي ػػميعلػػ يطػػبؿيونز ػػ ف،يبءنػػميخلػػؼيونصػػ غرييعلػػ يونػػبزور ،ي

 دػػػ يبنػػػـيتشتػػػميءغػػػ يشػػػ رد يءبي  ػػػرؼيغػػػبو ضيوأل ػػػبريبء ػػػروريون  لكػػػ ي ػػػفي  غػػػيي بون
بورد ،يبكػػ فيون ػػ قبفي غ ر ػػبفيذنػػؾيب غخػػرجيذنػػغدـيب غبثػػؽي دػػـي غدػػ .يبكػػ في ػػييذنػػؾي
  فيو ن  ريعفينش مي صغ  ،ي دغ  ،ي تبوص ،يذنػ يوثػ ر يوأل ػبوؿيع ر ػ ،ي ر ػبـيونػبزور ي

،يهنػػػػ ؾيء ػػػػ  بيءخػػػػرلي ختغػػػػ رعيذكرتدػػػػ ي صػػػػ دري ندػػػػ ي(97 ونقدغ ػػػ يصػػػػال ره يبك  رهػػػػ 
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 ر تػػميء ػػبوؿيوندبنػػ يبونػػدبوغف،ي   ت نػػمي  ػػزيوندبنػػ ،ي ػػرءلي غػػمي  غرغػػدعي ػػفيو   نػػ ،ي 
بونكش غ ،يبون  ر  ي  ص نحيوندبن ،يب  فيون غر ،يبءزوؿيكثغرو،ي فيون ظ نـ،ي  غ  ي يي
ون صػػر ،ي ػػضفيون رغػػدغغفيكػػ نبويقػػديءظدػػربوي غدػػ يكثغػػرو،ي ػػفيون ظػػ نـ،ي أزوندػػ ،يبقػػربيءهػػؿي

  ػػػفيذنػػػغدـ،يبتنقػػػؿي ػػييونػػػ  دينكشػػػؼي   غدػػػ ي ػػفيون ظػػػ نـي ػػػفيق ػػػؿيون لػػـيبوألدب،يبء
ون   ؿيبون  ن ر،يبتخلغصيوأل بوؿ،ي   فيءثرع،ي ك فيهػذوي ػفيو ثػ ريون  غلػ يأل ػيي

ي.(98    ديون دل ي
ي

 دًر امليهبً يف اجملال انعسكري:
بقديتبن يون دل ييعل يغروريبزروري نيي بغم،يقغ د يون نبديبخ ضي دـي  ػضي

ـ(ي ػػػييصػػػديه ػػػبـي  ػػػرييقػػػ ـي ػػػمي952هػػػػ/348هنػػػ يبهنػػػ ؾ،ي ػػػن حي ػػػن ي يون ػػػربب
ص  بيع  فيغب ؼي فيب غميعل يون صر ،ي أ ريعددو،ي ػفيءصػ   ميبغػنـي روك ػم،ي

يق ػػؿيذنػػؾيءيي ػػن   ـ(،ي ػػيي  ركػػ ي ػػديع ػػروفي ػػفي951هػػػ/339بنكنػػميكػػ فيقػػديوندػػـز
.ي(811 ونػػػذييقدػػػريكػػػؿيون غػػػبشيونتػػػيي  بنػػػ يو تئصػػػ نمي(99 شػػػ هغفيصػػػ  بيون طغ ػػػ 

بت ػػػ عش يقبتػػػم،ي ط ػػػييءصػػػ   مي ػػػييون ػػػلط ف،ي صػػػ ربويذذويو تػػػ زي دػػػـيء ػػػدي ػػػفي
ءصػ  بيون ػلط فيغطل ػبفي نػميون ذرقػ يبونخشػ ر ،ي ػضفيوعطػ هـ،يبو  ي ػر بعيبو ػتخشبوي

ي.(818  ميبشت بع

 كتػػػبي  ػػػزيوندبنػػػ ي  ن تػػػبي ت ػػػت ط ريون دل ػػػييبربز دػػػ فيو ػػػفيبنػػػدوديخرشػػػغدي
 في فيونػبزغريون دل ػييءفيغش لػم،ي ػدخؿي   غػييبهبيءعغ فيعك رع،يب  كي(812 وندغل ي

قبوتميبه  ـيعل ي ك فيع روفيب غشم،يبك فيوألخغريقدينصبيونك ن ري ييون  ػ ئؽي
 غ ر د يذّ يع روفيبءص   م،ي ل  يتقدـيون دل يي يي غشميخرجيعلغميبعلػ يءصػ   مي

ربز دػ فيو ػفييونك ن ريعل يغشل ،ي ب  بوي غدـيون  ح،ي قتلبو،يبءغرقبو،يبء ربو،يب ػرّي
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بندودي  ن  ،يهبيبءص   م،يبءنق يون دل يينش مي ييون  ري ن  ي     .يبت كػفيع ػروفي
 ػػػفيء ػػػػري  ػػػػضيقػػػػ د ي ػػػػغشيون دل ػػػػي،ي   ػػػػطري  ػػػػزيوندبنػػػػ يذنػػػػ ي صػػػػ ن تميبقلػػػػدعي

ي.(813 ون ط ئح،ي قبليبو تش ؿيء رع

ـ(،ي ػػ ريغب ػػؼي ػػفيب غػػميصػػ  بيع ػػ في ػػييون  ػػري952هػػػ/348ب ػػيي ػػن ي 
 صر ،يب  ديبصبند يذنغد ي ربيعلغدػ ي صػ رو،،يغ ػبديذنػؾيذنػ يءفي  ػزيذن ي دغن يون

وندبن يون بغديين  ي لؾيطرغؽيون رغ يذن يون صػر ،ي  ػثيونقرو طػ يغنكػربفيعلغػميذنػؾ،ي
ب  ػديوفيعلػػـيغب ػػؼي ػػفيب غػػميو تغ  شػػدـي ػفي  ػػزيوندبنػػ ،يكتػػبيذنػػغدـيغط  دػػـي ػػيي

ن ػػّر،ي أ ػػدبعي  ػػ يءرودي ػػندـ،يون  ػػيريذنػػ يون صػػر ،يبطلػػبي نػػميوفيغ ػػدبعي ػػفين  غػػ يو
ب ػػػ ريغب ػػػؼي ػػػييون  ػػػر،يب ػػػ يوفي لػػػايخ ػػػريز ػػػؼيوألخغػػػري  ػػػ يءرودي ػػػندـ،يونػػػبزغري
ون دل ػػػي،يبكػػػ في شػػػالب ،ي ػػػ   بوزي ػػػييوننظػػػري غدػػػ ،ي تػػػ يغ درهػػػ يب ػػػ ريغب ػػػؼي ػػػيي
ون  ر،ي  لايونخ ريذن يونبزغريون دل ييبقدي رغي فيوأل بوزيبوننظري غدػ ،ي  ػ ري  ػدو،ي

ونػػ يون صػػر ،ي ػػدخلد يق ػػؿيبصػػبؿيغب ػػؼيذنغدػػ ،يب ػػ دريذنػػ يشػػ ند ي  ػػ يي ػػييون  ػػ كر
غ ت  مي فيونر  ؿيبون  تلز   يون  كرغ ،يبوتتميوإل دودو ي في  زيوندبن ي   يغ غنمي
علغػػم،يبونتقػػ يونطر ػػ في ػػيي  ركػػ يشػػدغد يون ػػروب ،يونتدػػ ي دزغ ػػ يغب ػػؼ،يبونتصػػ ري

 ػفيب ػميءصػ   م،ي خػؼي ػذنؾييون دل ي،ي ظشري  روك ػميب  ػؿي  ػمي ػفي ػ حيبغغػرع
ي.(814   ضي  ك في ييقلبي  زيوندبن يت  عيون دل ي،يبون ل يكثغرو،ي  ك في يينش م

ب شؾيوفي   بنتدـي ػييو  ػتغ ريعلػ يون صػر ،ينػبيكتػبيندػ يونن ػ ح،ينك نػ ي
 ػػتؤدييذنػػ يعػػزؿيون ػػروؽيعػػفي نشػػذعيون  ػػري،يبتدػػدديون ركػػ يون   غػػ ينشػػ رس،ينػػذنؾي

تلؾيون نطق ين غطرتدـ،يبرغـيوندـي  لبوي د دن يونقرو ط ،يذ ييك في  دي فيوخ  ع
ي.(815 وندـيعز بويعل يو  تغ ريعل يع  ف
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نقػػديكػػ فيون دل ػػيي كغ ػػ ،ي ػػييودورتػػمي ػػييونرعغػػ ،ي تت  ػػ ،يءب ػػ عدـيعػػفيكثػػب،ي
ميبن  ظي نكتميو دورغ ي ػييو  ػرورو يونتػييكػ فيغتخػذه ،يبونتػييغشػرؼيعلغدػ ي نش ػ

ذنػ يوّفيون دل ػييكػ في ػفيونػذغفيي(816  ييون  ػ ئؿيو دورغػ ،يبغشػغريء ب غػ فيونتب غػدي
نػ يكشػ رتدـي قػد دـين ع ػ ؿ،ي غ  ػنبف،يوختغػ ريونر ػ ؿينل دػ ـيو دورغػ ،يبنػبعيذنػغدـيبو 

ـ(يبو ػػػػػػػػػػفي  ػػػػػػػػػػربؼيونق  ػػػػػػػػػػي  ي994هػػػػػػػػػػػ/384ء ثػػػػػػػػػػ ؿيء بو ػػػػػػػػػػ  ؽيونصػػػػػػػػػػ  ي  ي
 ط ػػػػ ئييونر ػػػػ ؿيب  ر تػػػػميي،يبغػػػػدؿيذنػػػػؾيعلػػػػ يخ رتػػػػم(817 ـ(،يبغغره ػػػػ 998هػػػػػ/388

 قدروتدـي غ  يغ نديذنغدـي فيوأل بر،يب شؾيوفير  ؿيون دل يي ييودورتدـينل  ؤبنغ  ي
ون لق  يعل يع تقدـ،يغ ك بفيبو د يونبزغري غفيونن سي ييتصػر  تدـ،ي ػضفيء ػ ربويءبي
ء  ػػػػنبوي  لػػػػ يونػػػػبزغري  ػػػػؿي ػػػػ   لبو،ينػػػػذويكػػػػ فيون دل ػػػػيي رغصػػػػ ،ي ػػػػغ فيغ ػػػػنديذنغػػػػمي

 ؿ،ي شػػػػػر  ،يعلػػػػػغدـيعػػػػػفيقػػػػػرب،ي طل ػػػػػ ،يعلػػػػػ يو  ػػػػػرورو يونتػػػػػييغتخػػػػػذي  ػػػػػؽي   ع ػػػػػ
ي.(818 ونرعغ 

ـ(يءخ ػػريونػػبزغريون دل ػػييء ػػديثق تػػمي ػػأفير ػػ ،يغ ػػرؼي958هػػػ/341ب ػػييعػػ ـ 
  ن صػرييبهػبي قػدـيونقروقرغػ ،يغػدع يءفيربحيء ػيي  شػري ػفي   ػدي ػفيعلػيي ػفيء ػيي

غػػػمي ػػػفيهػػػذعيونط ئشػػػ ،يبءفينػػػميونقروقػػػريقػػػدي لػػػ ي غػػػم،يبءنػػػميخلػػػؼي ػػػ  ،يكثغػػػرو،يكػػػ فيغ  
ءصػػ  بيغ تقػػدبفير ب غتػػم،يبوفيءربوحيو ن غػػ ريبونصػػدغقغفي ػػغدـ،ي كلػػؼيونػػبزغريثق تػػمي

،ي ػػػ يو تشػػ طيغ ػػػ  ،ي(819  ػػ نت قغؽي ػػييون  ػػػأن ،يبءثػػ ر ي  لػػميون صػػػريينق ػػ يونػػبزغر
علغم،يبء ري  نختـيعل يونترك ،يبونق ضيعلػ يءصػ   م،يبونػذييقػ ـي ػأ رهـي ػفي  ػدع،ي

ءصػػػػ  بيونػػػػبزغريذّ ي ػػػػ  ،يغ ػػػػغرو،،ي  ػػػػ ،يعػػػػفيد ػػػػ تري غدػػػػ يءشػػػػغ ريتن بنػػػػ يي لػػػػـيغ ػػػػد
ي.(881  ذوه دـ

بغ ػػبيوفينشػػغريهنػػ يذنػػ يوفيونػػبزغرينػػـيغكػػفيغتخػػذيءييو ػػروري ػػديء ػػديعلػػ ي
 ػغدـيغػ ـيشػ بيغػدع يءفيربحيي دليصبو مي فيخطئم،ي ػأدخلبويعلػ يونػبزغر،يبكػ ف

علػػيي ػػفيء ػػييط نػػبي لػػ ي غػػم،يبو  ػػرء يغقػػ ؿيندػػ ي  ط ػػ يتػػدعييءفيربحي  ط ػػ ي نػػ ي
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 ل ي غد ،يبخ دـيونن يي  ط ـيغػدعييءنػمي غك ئغػؿ،ي ػأ ري دػـيون دل ػي،ي ر بؿيوهللي
  بق ػػبويشػػريعقػػ بيب كػػربع،يذ يوفيهػػؤ ريءدعػػبويونت ػػ  دـي ؿيون غػػ ي  ػػتاللغفي ػػذنؾي

ريون ػػبغدغغفي  ػػزيوندبنػػ يت ػػ عيآؿيون غػػ ،ي ل ػػ يبصػػل يءخ ػػ رهـيذنػػ ي قػػ ـيت ػػ طؼيء غػػ
  ػػػزيوندبنػػػ ،يءندػػػـي ػػػفيشػػػغ  يعلػػػيي ػػػفيء ػػػييط نػػػب،يء ػػػري ػػػ ط ؽي ػػػ غلدـ،يبخػػػ ؼي

ي.(888 ون دل ييءفيغقغـيعل يتشددعي ييء رهـ،ي غن بيذن يترؾيونتشغي،ي  ك يعندـ

نػػميقػػ ـي  صػػ در يبغ ػػدبيءفيون دل ػػييعلػػ يونػػرغـي ػػفيوطػػ ؽي ػػروحيهػػؤ ر،يذ يء
،يبنػغسي   غػديءفيغتخػذيون دل ػييذنػؾيو  ػروري(882 ء بوندـيبك فيغ  غد يء بوؿيونزن دقػ 

ت  هدـ،يأل   بي ند يتر غ يءهؿيون ن ي يي الدودي في د ،يب في د يءخرلي   ػ ي
وندبنػ يون   ػػ يذنػ يوأل ػػبوؿ،ي  صػ در يء ػػبوندـيغنصػبي ػػييخزغنػ ي  ػػزيوندبنػ ،يب شػػؾي

فينتغ ػػػػ يو ػػػػتش دتمي ػػػػفيذنػػػػؾيو  ػػػػروريونػػػػذييوتخػػػػذعيون دل ػػػػييوفي ػػػػكب يوألخغػػػػريكػػػػ 
ي.(883   قدـ

ـ(،يكتػػبيع  ػػ يونشػػغ  ي ػػأ ري ػػفيوأل غػػري  ػػزيوندبنػػ ي962هػػػـ358ب ػػيي ػػن  
ون ػػبغدييعلػػ يء ػػبوبيون  ػػ  ديبون بو ػػيي  ن ػػفي ػػفيغصػػبي  ط ػػ ي ػػدك ،،يب ػػفيءخػػرجي

بكػػ فيي،(884 ون  ػػ سي ػػفيونشػػبرليب ػػفينشػػ يو ػػ ذريب ػػفي نػػييد ػػفيون  ػػفيعنػػدي ػػدع((
ونخلغشػػػ يون    ػػػييون طغػػػييهلل،ي  كب ػػػ ،يعلغػػػمي غقػػػدريعلػػػ يون نػػػي،ي غن ػػػ ي ػػػ دري  ػػػضي

،يغ ػػدبيوفي  ػػزيوندبنػػ يعػػّديذنػػؾي(885 وننػػ سيذنػػ يذزونػػ يب  ػػحي  كتػػبي  ػػؽيونصػػ    
ت ػػػدغ ،يإلرودتػػػم،ي ػػػأروديوعػػػ د يكت  تػػػمي  ػػػػددو،،يذ يوفيونػػػبزغريون دل ػػػييءشػػػ ريذنػػػ ين نػػػػ ي

علغػميب ػلـيبعلػ يآنػم،يب غػذكريء ػدو،ي ػييونل ػف،ي ش ػؿيونظ ن غفي ؿير بؿيصػل يوهللي
ي.(887 ،يبقغؿيصر بوي ل في   بغ ي في شغ في قط(886 ذنؾ

ي
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علػػػػ يونػػػػرغـي ػػػػفيون غ  ػػػػغ يو غ   غػػػػ يونتػػػػييوت  دػػػػ يونػػػػبزغريوندل ػػػػيي ػػػػيي  ػػػػ ؿي
نـيغكػفييون غ   يبو دور ،يبش  عتميب  فيتد غرعيب  ر تمي قغ د يونر  ؿي ييون   رؾ،

 ييقغ دتػميون  ػكرغ ي قػدري  كػ في ػييكش رتػميون غ  ػغ يبو دورغػ ،يب  ػغ  ي ػييون  ػ ؿي
ون ػػ ني،يبن ػػؿي  ر تػػمي ػػضثر يوأل ػػبوؿيهػػييءهػػـيو  ػػ  بيونتػػيير  ػػ يكشتػػمينػػدلي  ػػزي
وندبن ،يألفيون شكل ي ييون روؽيآنذوؾينغ  يع كرغ ي  ندر  يوألبن ،يك  يهػبيونشػأفي

بون ػػ يهػػييء   ػػ ،ي شػػكل ي  نغػػ يبعلػػ يصػػخرتد يت ط ػػ ي ػػفي ػػيي  لكػػ يركػػفيوندبنػػ ،ي
ق ؿي روكبيء رعيونبزروريبءقدرهـي ثؿيعلػيي ػفيعغ ػ يبء بون  ػفيعلػيي ػفي   ػد و في

يعل يء رغفح(888 ـ(923هػ/382 ي-ونشرو  ي،يبك ن يخط يون دل ييون  نغ يتقـب

نػؾي تػب غريون  ؿيعل يتش غييو نت جيبونت  غري  غ  ي ييون   ؿيونزروعييبذياألًل:
وأل فيبكؼيءغدييون نديبون غ رغفيعفيونن سيبعدـيونل ػؤيذنػ يون صػ درو .يبقػديءعػ دي
ون بغدغػػبفي  نش ػػؿيوأل ػػفيذنػػ ي الػػدوديبك  ػػؿيون ػػروؽي ػػفي دغػػدي  ػػديطػػبؿيركػػبد.يبء نػػبوي
ون ػػ ؿي  ػػ د يونػػربحينلػػ  ديبد ػػ يون ركػػػ ي ػػييو قتصػػ ديون روقػػيي ػػفي دغػػد،يبكػػػذنؾي

 غ  ػ يون   ئغػ يبت  ػغطد ي تػ يتكػبفيو دورو يون طلب ػ يع ؿيون دل ييعل يترشغديون
،ي قػػديكػػ فيون رغػػدغبفيغلز ػػبفي   ػػيي ػػبوديون صػػر ي(889  ػػيي  ػػتبلي  غ ت لػػميدو  بهػػ 

 ػػبوريزرعػػبويءـي ،يبعنػػد  يءخػػذيونش  ػػبفيي(821  ػػد ييءر  ػػغفيدره ػػ ،يعلػػ يكػػؿي رغػػب
 ي ػفي قػيي ػفيغشرّبفي فيقروهـيهر  ،ي فيهذعيون ػرغ  ،ي ػرضيون رغػدغبفي ػ نقصيعلػ

ونش  ػػغف،ي ل ػػ يتػػبن يء ب   ػػديون دل ػػييونػػبزور ي  ردهػػـيذنػػ ير ػػب دـيونقدغ ػػ ي ػػييءخػػذي
.ي ػػأدليذنػػؾيذنػػ يء غػػ ريونزروعػػ ي ػػييهػػذعي(828 ون شػػرير ػػ  ،يغ  ػػمي ػػفيغغػػريت ػػ غر((

ون نطقػػ يونخصػػ  ي  ػػديوفيك نػػ ي بوتػػ ،،يبع ػػر يونػػ  دي  ػػديءفيك نػػ يخرو ػػ ،،يبهػػبي ػػ ي
يي  صػػؿيون   غػػ يرغػػـيونتخشػػغضي ػػييقغ تدػػ .يزغػػ د يعّ ػػ ي نتػػميءث ػػريورتش عػػ ،يك غػػرو،ي ػػ

وندبنػػ ي ػػفي ػػروئبيغغػػري   شػػر يك نػػ يتبظشدػػ يعلػػ ي ركػػ ينقػػؿيون  ػػ ئيي ػػرو،يبندػػرو،.ي
ب   بيو في  كبغم،ي قدي لاي  صؿي  يغرتشيي ػفي ػروئبيعلػ يون روكػبيءنػؼيءنػؼي
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ون ػؤفي ػييو  ػبوؽييدرهـ،يء  ي   ن عيون  ت يي دبيت قغػؽيو كتشػ ريونالػذوئي،ي تػبو ر 
برخص يوأل   ريبو ت ديعفي ك في الدوديشػ حيون   عػ  يبوألب ئػ يونتػييك نػ ي تػ ي

ي.(822 ذنؾيونبق يت صديو  ؼي فيونن س

ي ػػييت صػػغؿيء ػػبوؿيوندبنػػ ي ػػفيون  ػػ ؿياألمــر انثــانًء ػ ي حي غت ثػػؿي ػػييتػػبخييون ػـز
  ػػػت بوذيبءصػػ  بيون ػػػ  ن  يونػػػذغفيت ػػػبّدبوي ػػػيي ر لػػ ي ػػػ ؼيون ػػػلط يون ػػػ  ق ،ي  

علػػ ي ػػ غ  يي أغػػدغدـي ػػفيء ػػبوؿيونخػػروجيبون كػػبسيبون ػػ  ن  ،يب ػػييذنػػؾيغقػػبؿيو ػػفي
  ػكبغمحي  ثػػـيخػػرجيء ب   ػػديون دل ػػييذنػػ يو  ػبوز،ي   ػػييء ػػبو ،يكػػ فيقػػديط ػػيي غدػػ ي
ون  ػػ ؿي ػػفي ق غػػ يعلغدػػ يون  ػػ ؿيبون ػػ ن ر،ي ػػأنز دـيء بوندػػ ،ي  تصػػل ي  بنػػميبظدػػري

ث رتػميي  لميعل ي فيتقد م،يثـيونتقؿ  فيو  بوزيذنػ يون صػر ي كػ فيءثػرعي غدػ يءب ػريبو 
ي.(823 نب بوؿي ند يءكثر...((

بقػػػديءث ػػػػر يهػػػذعيون غ  ػػػػ يون  نغػػػ ينبعػػػػ ،ي ػػػفيونرخػػػػ ريو قتصػػػ ديي ػػػػييون ػػػػروؽي
يب قق يبنبي ص ب  يتبوزن ،ي يي بوزغفيوندبن يبهبي  نـيت ر مي نذيعقبديطبغل .

 اتو:نعالقت بني امليهبً ًمعس انذًنت قبٍم ًفا
 غػػديءفيءك ػػريصػػ ب  يك نػػ يتبو ػػميون دل ػػيي ػػييبزورتػػم،يتت ثػػؿي ػػييشخصػػغتمي
وأل غري  زيوندبن يء  دي في بغػمينش ػم،ي قػديكػ فيهػذويونق ئػديون  ػكري،ي  كػسيءخبغػمي
ركفيوندبنػ يبع ػ ديوندبنػ ،يشػدغديونتدػبري ػ نايونق ػب ،ي ػذيريونل ػ ف،ي نقلػبيو  ػبوؿ،ي

ونبظ ئؼيونر  غ ،ي   ي غدػ يبظػ ئؼيشػرعغ ي ثػؿيط  ع ،ي ييوأل بوؿي غت رجي في غيي
ونق ػػ ر.يبكػػ فيعلػػ يونػػبزغريون دل ػػييءفيغت   ػػؿي  ػػمي كػػؿي ػػذريبءفيغ  ػػؿي   ػػت روري
نتػػدورؾينتػػ ئجيت ػػرعمي ػػييوتخػػ ذيونقػػرورو يبو قػػدوـيعلػػ ي  ػػضيو  ػػرورو يوننظػػري ػػيي

ي.(824 ون بوقب
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رر يونتػيي لالػ يبك فيعل يون دل ييءفيغت  ؿيشت ئـي  ػزيوندبنػ يبوه ن تػميون تكػ
 ديون ربيون  رح.ي  لاي  ين نمي نمي ئ يبخ  غفي بط ،،يق ؿيو ػفيو ثغػرحي  ونػمينقػـي

ـ(ي952هػػ/348 يي ػغفيوفيو ػفيكثغػريغقػبؿي ػيي ػن  ي(825 علغميو برو،ي ر مي   د ((
قصدي ب  ي فيب غميص  بيع  فين بيون صر ي  ن ميونبزغريون دل ػيي ػفيدخبندػ ،ي

ون ػػبغدييب ػػر مينػػم.يبكػػ فيون دل ػػييغتلقػػ ي نػػميكػػؿيذنػػؾيءدليذنػػ ي ػػ بين ػػبيوأل غػػري
 ػػػػػػنشسيث  تػػػػػػ يبهػػػػػػدبريع غػػػػػػبيثػػػػػػـيغنصػػػػػػرؼيذنػػػػػػ ي نزنػػػػػػمي   ػػػػػػغ لسيألن ػػػػػػمينشػػػػػػغط ،ي

عل ي ديت  غريو في  كبغميونذييك في في  لميند  ئميبءص   م.يبقديي(826   ربرو،((
قغػػػؿينػػػميوفيو ػػػ يون ػػػ ريصػػػ عدي ػػػفيث  ػػػ ي ـيون دل ػػػييعلػػػ يذنػػػؾ،يبخب ػػػمي ػػػفيع ق ػػػ ي

بي  ػػزيوندبنػػ يذذوي لالػػميءنػػمي غكتػػرثي  ػػ يغلقػػ عي نػػمي ػػفيشػػت ئـيبوه نػػ  .ي ض ػػ بيغ ػػ
ون دل ييق ئ ،حي    غذهبيعلّيي  تقبؿيبنكفيهذويء غريخرؽيع بؿي غ لؾين  نمي ضذوي
ذه  يءظدريو  تغ  شي فيهذوغ ن تميببقيينميءنػيينػمي يءن صػ م،يبءنػميغتد نػيي  ػ ي

  يبنك  ،يبنغسينميغغريونتال  ؿيبونت  ـي ييب دمي يغكفي يي كريي غكبفي    ،ين  ئ
ي.(827 ذذويء كفي ضفينـيغكفيذنؾيخب  ،ي فيغ  مي لغسيذّ يقل يونشكري غم((

بقديهـيهذويوأل غري  زنميببكؿي مي يي غتمي د ين  زعيعفيتب غري  ك فيغطل ػمي
 ي ػػفيء ػػبوؿ،يبنكنػػمينػػـيغ ػػتطييءفيغ ػػتالنييعنػػمي ػػييت شػػغ يوأل ػػبر،ي أطلقػػميبءعػػ ديذنػػ

ونػػبزور ،ي أ دػػدينش ػػمي ػػييونتقصػػييعلػػ يون  ػػ ؿيبءصػػ  بيون ػػ  ن  ي   ػػتخرجي ػػندـي
ي.(828 ث ث يعشريءنؼيدرهـ،ينش  يون  ئق يون  نغ يونتييك فيغبو دد ي  زيوندبن 

بك فيهذويوأل غريعل يونرغـي فيش  عتمي ػييون ػرببيذنػ ي ػديونتدػبر،يخػّبورو،ي
 ػػييون  ػػ رييون بنّغػػ ،ي ل ػػ ييشػػدغديونخػػبؼي ػػفيون ػػرض،يبكػػ في صػػ   ،ي  ػػرضيع ػػ ؿ

ـ(يرءليءنػػمي غػػػ ،ي شػػػبضيوأل ػػػبريذنػػػ يو نػػػمي968هػػػػ/351وشػػتد ي ػػػميعلتػػػمي ػػػيي ػػػن  
 ختغ ريبقرّريونر غؿي ييعدديقلغؿي فيخ صتميبغل  نمين ق   ي    بوزيظن ،ي نػميءفي
هػػبوري الػػدوديهػػبيونػػذيي لػػبيعلغػػميون لػػؿ،يبقػػدي كػػريون دل ػػيي ػػييون بوقػػبيو قتصػػ دغ ي
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عػػػفيوغ ػػػ دي ركػػػزغفينل ػػػلط ،يبو ػػػدي  الػػػدوديبونثػػػ نيي ػػػ   بوز،ي كػػػؿي ػػػ ييونتػػػيي ػػػتترتب
غتط ن ميذنؾي فينشق  ينـيتكفيخزغن يوندبن يق در يعلغد ،ي   ػؿيعلػ يذقن عػمي ػ نترو يي
عفيهذويونقرور،ي شكريعنده ي ييوق   يقصرينمي يي قطر ػؿ(يبنكػفيون دل ػييخػ ؼيءفي

،ييغ ؿي  الدودي   ؿي د يعنديوق   ي    رور(،ي ػف خػروبيبوه ػ ؿ،ي ثنػ عيعػفيهػذويون ػـز
بن  يعلـيءنمينـيغكفي فيون نػ ري ػّد،ينصػ ميءفيغكػبفيذنػؾي تصػ ،ي  الػدودي ػفيءع نغدػ ي
 غثيوندبوريبون  ريءصحيبءنظؼ،ي شػرعي  ػزيوندبنػ ي نصػ ئ مي ػيي نػ ريقصػريعظػغـي
 ػػػييءعػػػ نيي الػػػدوديبترتػػػبيعػػػفيذنػػػؾي صػػػ رغؼي  هظػػػ يونػػػث ف،ي   ػػػطريون دل ػػػييذنػػػ ي

 ي  ك فيغكرعي في ص درو يبنكنمينـيغ رؼي غد يبون  يبظؼيعل يو غنغ ريونل بريذن
 فيونكت بيبك  ريون بظشغفيء ػبو ،،يبو قػبعيعلغدػ يألندػـيغ ت لبندػ .يغغػريءفيهػؤ رينػـي
غالشربوينميذنؾ،ي زغنػبوين  ػزيوندبنػ يو ػت ؿيع ػ فيبد  ػبعيونػ يتكلغػؼيون دل ػيي شت دػ ي

ون صػػر ،ير ػػضيون نػػديركػػببيون  ػػري  ػػغ  يعلػػ يكػػرعي نػػم،ي ل ػػ ي صػػؿي ػػ ن غشي ػػيي
يون دل ػػػيي  ػػػزي بءندػػػـينػػػـيغكبنػػػبوي ثػػػؿيونػػػبزغر،ي ت   ػػػغفيندػػػذعيون  لػػػ ،ي ػػػأبهـيخصػػػـب
وندبنػػػ ي أنػػػميهػػػبيونػػػذيي ّر ػػػدـيعلػػػ يذنػػػؾيبخّب ػػػبعي ػػػفيوفيغ ػػػتالؿيب ػػػبديون نػػػدي  ػػػمي
ب   ػػػػ يءهػػػػ نييون صػػػػر ينػػػػمي غ ػػػػتقؿي تلػػػػؾيونن  غػػػػ .يب ػػػػييذنػػػػؾيغقػػػػبؿيو ػػػػفي  ػػػػكبغمحي

ون   ع ي ييون شػبر يعلػ ي  ػزيوندبنػ ي ػ نق ضيعلغػميبو عتغػ ضي أ بونػمي  بتط  ق ي
عّ ػػ يغقػػدري صػػبنمي ػػفيع ػػ فيب  لػػبعيعلػػ يثقػػ ي ػػفيءندػػـيغ ػػدبفي  ػػّدع،ي  ػػ ؿيذنػػ ي
قبندـيبكتبيذن يء يي   ػديون دل ػييغ شغػمي ػفيو ت ػ ـيذنػ يع ػ فيبغر ػـينػميو نكشػ ري

ميعل يونص ريبركػببيءصػ  بيذن ي دغن يون  ـ،يبعلـيء بي   دي  ن  ؿيببطفينش 
ي.(829 ون روكب((

 ًفاة انٌزٌر امليهبً:
تب ييونبزغريون دل ػيي  ػديعبدتػمي ػفي  لػ يع ػكرغ يكػ فيغقبدهػ ينشػتحيع ػ ف،ي
 قديءش ر يون ص دريوفي  ضيخصب ميد بوينميون ـي ش رؽيون غ  ي   بيربوغ يو ػفي
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ذنػ ي الػدوديبد ػفي  كبغميب شد د ي فيط غ مي غربز،يب ييطرغؽيبو ط،يب  ؿيت  بتػمي
،ي(838 ـ(963هػػػ/352،يبك نػػ ي ػػن يب  تػػمي (831  ػػيي قػػ  ريقػػرغشي ػػيي ق ػػر يوننب ختغػػ 

،ي ػأ ري  ػزيوندبنػ ي ػ نق ضيعلػ يعغ نػميبزب تػمي(832 ـ(962هػ/358بقغؿيك في ن ي 
بص دريء بوندـيبشرعيخصب مي ييونتنقغبيعفيء بونميبنكندـي ب ئبوي أنػمينػـيتكػفينػمي

و ػػتخروجيءكثػػري ػػفيخ  ػػ يو ؼيدرهػػـ،ي غدػػ يونصػػ   ييء ػػبوؿيتػػذكر،ي لػػـيغت كنػػبوي ػػف
بونن طؽيبون  طفيبءث  فيونال  يبورتش ؽيو   ؾيبو  بوؿ،يبء بوؿي   ع ي فيونت  ري
ءخذ ي تأبغ  ،ي   بي  ذكرعيغ قب يون  بييونذييغؤكػديوفيون دل ػييكػ فيغتػأت ينػمي

رؼي  غ ػػمي ػػيي،يذذيغ ػػتب غمي دػػرو،ي ػػفيغغػػريءفيتبقػػيي غػػميء  نػػ يبغصػػ(833  ػػ ؿيكثغػػر
نػػػ يهػػػدوغ ي لغلػػػ يكػػػ فيغتكلشدػػػ ين  ػػػزيوندبنػػػ ي ػػػييءغػػػ ـي  ؤبنػػػ ينشق تػػػميبصػػػ تميبه  تػػػميبو 

،يبغقػبؿيونشػ عريون  تػريي ػيي غػ يشػ رييرثػ ريونشػ روري(834 عغػديينػبربزيبون در ػ ف
يعلغمح

يبكأفيوألغ ـيءبثري  نُ  ػييييييييييِفيعلغد يذبيون در  فيونك غر.

عيونشػػ عريء ػػبيع ػػدوهلليون  ػػغفي ػػفيون  ػػ جي ػػييب  ػػديب ػػ  يونػػبزغريون دل ػػييرثػػ 
يقصغد يغقبؿي غد ح

يغ  ػ شريونشػ ػروريدعػب ،ييييييي غرت  يخرُجيون لَبيندغمييي

يعػّزبويونقبو يي  نػبزغري ضند يييييي تكييد  ،ي  ديوند بعيعلغمي

ي   يونػذييء   يونثن ريبرورعييييييبون شبيعشبيوهللي غفيغػدغمي

يكن ينشري فيونز  فيذنػغميميون صفيونذييييييهدـيونز  في  بتيي

ي.(835  ػلغ ل ّفي ػنبي ػبغػميءنػمييييييي    ي ػميءغ ـيآؿي بغميي

يبرث عيءغ  يونش عري  في ن ريون لؾي قبنمح
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ي دلينكـيآؿيون دلبيء رتيييييبكن يء بلي في بوـيبء  ييي

فيآؿيون دلبيذوكرييييي قدي  ري فيغن غدـيون دلّ   ََ   غذكَر
ي.(836 

يبرث عيءغ َ يونش عريونشرغؼيونر يي قبنمح

ي ُغ  ػديوهللي ػتػغ ن ،يرزئػتدػـييييييُرزَريونالصبف،يب غد يون  ُريبونبرؽيي

يذفيغر لبويونغبـيعفيدوريي ضندـييييييي غروفيقل ييءق  ػبوي  د  يونطلّقبوي

ي  دهـيكػ ٌدييييييي  ٍؽ،يبكػؿي   غي  دهـيشػرؽُي ين غـٍ ي.(837  ػ نبو،ي ػكؿُّ

ي

 االستنتاج
  ديو نتد ري فيوعدوديهذويون  ث،يتبصلن يذن يعد ينت ئجي ند ،يوفيء  ي   ػدي
ون  ػػفي ػػفيون دل ػػي،يكػػ فيغ ػػدي ػػفيك ػػ ريءد ػػ ريب غ  ػػييعصػػرع،ي ػػّري شتػػرو ي ػػر ي ػػفي
 نؾيون  غش يبقل يوأل بوؿ،ي يي رو ؿي غ تميوألبنغػ ،يون كػسي قػرعينش ػغ ،،يعلغػمي  ػدي

غ ي غ ػ ي  ػد،ي أصػ حيغصػرؼيوأل ػبوؿي  ػذخيبر  هغػ يقلػ يتبنغمي ن صبيذدورغ يب غ  
يندرتم.

نقػديهغػػأ ينػميقدرتػػميوألد غػ يبونشػػ رغ ،يتػبنيي نصػػبيك تػبيو نشػػ ري ػييوندبنػػ ي
ون بغدغ ،يب   بيكش ئتميتبن يوأل ػبريوإلدورغػ ،يثػـيتػدرجي ػييون ن صػبيون غ  ػغ ،ين ػ ي

ميبق  لغتػم،ي نػ ؿيثقػ يء غػريت ّغزي ػمي ػفيونخ ػر يونبوعغػ ي ػييونػدبوبغف،ي  ػ ،يعػفي نكتػ
وندبنػػػ يون بغدغػػػ ،ي   ػػػتخلؼي ػػػييونػػػبزور يءبؿيوأل ػػػر،ي  لػػػـيك ػػػ ريبصػػػال ريء ػػػبريوندبنػػػ ي

ـ(،ي كػػػ فيغلقػػػبي ػػػذيي951هػػػػ/339بشػػػؤبند ،يثػػػـيو ػػػتبزرعي  ػػػزيوندبنػػػ يون ػػػبغديي ػػػن  
ونػبزورتغفيبون  ػربؼيوفينقػبيذييونػػبزورتغفيونػذييو ػت دثميون ػػبغدغغفيغقصػدي ػميون  ػػيي
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ييون غؼيبونقلـيءييون ػغشيبدغػبوفيو نشػ ر،يبنػغسيوفيغتػبن يونػبزور ينلخلغشػ ي غفيبزورت
يون    ي.

و ػػػت ريء ب   ػػػدي ػػػفيون دل ػػػيي ػػػييع لػػػم،يءكثػػػري ػػػفيثػػػ ثيعشػػػر ي ػػػن ،يبرغػػػـي
  ن نمي فيونق ب ي فيق ؿي  زيوندبن يون بغدي،يذّ يءنميق  يتلػؾيون ػنبو ي ػييخد ػ ي

قدغـيونخػد   ،يب كش ئتػمي ػييو دور يون  نغػ ،يوندبن يبونرعغ ،يعرؼيعنمير ييون ظ نـيبت
طغػػ  يبون ك   ئػػ  يندػػـ،يعػػديءغ ػػ ،يعبو هت ػػ ـي  نشػػ روريبون ل ػػ ريعػػفيطرغػػؽيتقػػدغـيو 

 فيونش روريون   غفينلط غ  يبونشروب،ي نشريطرغق يونصنب رغ ي يي الدود،ين هغؾيعفي
 ريقغ دتػػمي  لػػ يقغ دتػػميون غػػبشيون  ػػكرغ ي ػػديون   ر ػػغفينلدبنػػ يون بغدغػػ ،يب ػػييءثنػػ

ع ػػػػػػػكرغ ينشػػػػػػػتحيع ػػػػػػػ ف،يتػػػػػػػب يي  ػػػػػػػ ب  ،ي ػػػػػػػييطرغػػػػػػػؽيعبدتػػػػػػػميذنػػػػػػػ ي الػػػػػػػدودي ػػػػػػػن ي
يـ(.963هػ/352 

ي

ي

ي

ي

ي

ي
 

 ىٌامش انبحث
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ذكػػػػػػػػرعيو ػػػػػػػػػفيوننػػػػػػػػػدغـ،يء ػػػػػػػػػبونشرجي   ػػػػػػػػػدي ػػػػػػػػػفيء ػػػػػػػػػييغ قػػػػػػػػػببيو ػػػػػػػػػ ؽيون  ػػػػػػػػػربؼيي(8 

،ي دوري2ـ(،يونشدر ػػ ،يشػػػر ميبت لغػػؽحيء  ػػديشػػ سيونػػػدغف،يط991هػػػ/381 ػػ نبروؽ 
ي.287،يصـ(2112ونكتبيون ل غ ،ي غرب ،ي

ـ(،ي   ػػـيوألد ػػ ر،ي8228هػػػ/626غػػ قب يون  ػػبي،يشػػد بيونػػدغفيء ػػبيع ػػدوهلل  يي(2 
؛يو فيخلكػ ف،يء بون  ػ سي838،يص9(،يج8936 دوريء غ ريونتروثيون ر ي،ي غرب ،ي

ـ(،يب غ  يوألعغ في8282هػ/688ش سيوندغفيء  دي في   ديء ب كري فيخلك في  ي
،ي2ـ(،يج8978 س،ي دوريونثق  ػػ ،ي غػػرب ،يبءن ػػ ريو نػػ ريونز ػػ ف،يت قغػػؽحيو  ػػ فيع ػػ

ي.328ص
ـ(،يغتغ ػػ يونػػدهري ػػيي8137هػػػ/429ونث ػػ ن ي،يء ب نصػػبريع ػػدون لؾيو ػػ  عغؿ  يي(3 

    ػػفيءهػػؿيون صػػر،يت قغػػؽحي   ػػدي  ػػييونػػدغفيع دون  غػػد،ي دوريونشكػػر،ي غػػرب ،ي
 .223،يص2د. (،يج

،ي دوريونشػػػ رو ي،ي2 صػػطش يونتػػبوتيحيون ثقشػػبفيبون ػػلط ي ػػييون  ػػ ر يون ر غػػ ،يطي(4 
ي.229،يص8ـ(،يج2114 غرب ،ي

،ي9؛يغػػػػ قب يون  ػػػػبيحي   ػػػػـيوألد ػػػػ ر،يج223،يص2ونث ػػػػ ن يحيغتغ ػػػػ يونػػػػدهر،يجي(5 
ـ(؛ي ػبو ي8363هػػ/764؛يونكت ي،ي   ديشػ كري ػفيء  ػديون ل ػي  ي836-835ص

ونب غػػػ  ،يت قغػػػؽحي   ػػػدي  ػػػييونػػػدغفيع دون  غػػػد،ي  ط  ػػػ يون ػػػ  د ي  صػػػر،يد. (،ي
؛يونغػػ   ي،يء ب   ػػديع ػػدوهللي ػػفيء ػػ دي ػػفيعلػػيي ػػفي ػػلغ  ف  ي258-257،يص8ج

ـ(،يب ػػػيي بوشػػػغمحيخلغػػػؿيون نصػػػبر،ي دوريونكتػػػبيون ل غػػػ ،ي غػػػرب ،ي8366هػػػػ/769
ي.261،يص2(،يج8997

ـ(،يت قغػػػػؽحيو  ػػػػ في976هػػػػػ/356ء ػػػػبونشرجيعلػػػػيي ػػػػفيون  ػػػػغفيوألصػػػػشد نيي  يي(6 
،ي2ـ،يج2112ع ػػػػػػػ س،يو ػػػػػػػروهغـيون ػػػػػػػ   غفيب كػػػػػػػريع ػػػػػػػ س،يدوريصػػػػػػػ در،ي غػػػػػػػرب ،ي

 .889ص
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يوأل رغقػػػييي(7  ون ػػػروبحيون ئػػػر.يو ػػػفي نظػػػبر،يء بونش ػػػؿي  ػػػ ؿيونػػػدغفي   ػػػدي ػػػفي كػػػـر

،ي دوريصػػػػػػػػ در،ي غػػػػػػػػرب ،ي2ـ(؛ين ػػػػػػػػ فيون ػػػػػػػػرب،يط8388هػػػػػػػػػ/788ون صػػػػػػػػري،ي  ي
 .284،يص5ـ(،يج2114

،يصي9؛يغ قب يون  ػبيحي   ػـيوألد ػ ر،يج223،يص2ونث  ن يحيغتغ  يوندهر،يجي(8 
ي.835-836

ي.836-835،يص9ون  بيحي   ـيوألد  ر،يجغ قب يي(9 
ـ(حيدغػػبوفي971هػػػ/361ون ػػريي ػػفيو  ػػدي ػػفيون ػػرييء بون  ػػفيونكنػػدييونر ػػ ر  يي(81 

،ي8ـ(،يج8988ون ػػرييونر ػػ ر،يت قغػػؽحي  غػػبي  ػػغفيون  ػػني،ي دوريونرشػػغد،ي الػػدود،ي
؛يونصػػػػشدي،يصػػػػ حيونػػػػدغفي824،يص2؛يو ػػػػفيخلكػػػػ فحيب غػػػػ  يوألعغػػػػ ف،يج864ص

ـ(،يونػػػبو يي  نب غػػػ  ،يت قغػػػؽحيء  ػػػديوألرنػػػ ؤبط،ي8363هػػػػ/764خلغػػػؿي ػػػفيوغ ػػػؾي  ي
؛يونكت ػػػيحي848،يص82ـ(،يج2111تركػػيي صػػطش ،ي دوريو غػػػ ريونتػػروث،ي غػػرب ،ي

 .يب غميوخت ؼيكل   يبزغ د ين غ يقصغد .258،يص8 بو يونب غ  ،يج

ي.91،يص8ون رييونر  رحيدغبوفيون رييونر  ر،يجي(88 
 غػػػميط أنغنػػػ يت  ػػػؾيون ػػػ ر.يو ػػػفي نظػػػبرحين ػػػ فيونربزن   ػػػ حيون كػػػ فيونصػػػلبيبيي(82 

 .848،يص6ون رب،يج

وندبونغبحيطرغق يبء لببي ييذربوريوألرو ييونزروعغ .يغ قب حي   ـيون لدوف،يي(83 
 .856-485،يص2ج

؛يغ قب يون  بيحيوألد  ر،ي98-91،يصي8ون رييونر  رحيدغبوفيون رييونر  ر،يجي(84 
 .838،يص9ج

،ي2؛يونث ػػػػػ ن يحيغتغ ػػػػػ يونػػػػػدهر،يج238،يص8 ػػػػػري،يجون ػػػػػرييونر ػػػػػ رحيدغػػػػػبوفيوني(85 
 .862ص
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ـ(حيدغػػبوفي ػػربريونػػنشسي8283هػػػ/681ء بون  ػػ سيو  ػػدي ػػفيغب ػػؼيونتغش شػػي  يي(86 

   ػػػػ رؾيون ػػػػبوسيونخ ػػػػس،يت قغػػػػؽحيو  ػػػػ فيع ػػػػ س،ي ون ؤ  ػػػػ يون ر غػػػػ ينلدرو ػػػػػ  ي
،ي348،يص2؛يونث ػػػػػػػ ن يحيغتغ ػػػػػػػ يونػػػػػػػدهر،يج289ـ(،يص8981بوننشػػػػػػر،ي غػػػػػػػرب ،ي

342. 

ـ(حيو  تػػػ عيون ؤون ػػػ ،ي8119هػػػػ/411يي ػػػفي   ػػػدي ػػػفيون  ػػػ سي تػػػب يين ػػػبيعلػػػي(87 
،ي3ـ(،يج2116وعتنػػ ريب رو  ػػ حيهػػثـيخلغشػػ يونط غ ػػي،ي ون كت ػػ يون صػػرغ ،ي غػػرب ،ي

ي.417ص
ي.61،يص83ء بونشرجيوألصشد نيحيوألغ ني،يجي(88 
ونػػػػػػػػذه ي،يء بع ػػػػػػػػدوهللي   ػػػػػػػػديء  ػػػػػػػػدي ػػػػػػػػفيعث ػػػػػػػػ في ػػػػػػػػفيق غ ػػػػػػػػ زيونترك ػػػػػػػػ ني  يي(89 

ـ(حيتػػ رغ يو  ػػ ـيبب غػػ  يون شػػ هغريبو عػػ ـ،يت قغػػؽحيع ػػريع ػػدوؿي8347هػػػ/748
ي.9،يص8ـ(،يج8989تد ري،ي دوريونكت بيون ر ي،ي غرب ،ي

،ي8؛يونكت ػػػػػيحي ػػػػػبو يونب غػػػػػ  ،يج848،يص28ونصػػػػػشديحيونػػػػػبو يي  نب غػػػػػ  ،يجي(21 
 .262،يص2؛يونغ   يحي رآ يون ن ف،يج259ص

  ػفي نغ نػ حيتػ رغ يوندبنػ يون بغدغػ ي؛ي56،يص8ون رييونر  رحيدغبوفيون ػري،يجي(28 
 .384ـ(،يص8417 ون غ  ييبو قتص دييبونثق  ي(،ي وندوريون     ،يد.ـ،ي

ي.561،يص8دغبوفيون رييونر  ر،يجي(22 
ـ(يدغػبوفيو ػفي8184هػػ/415ء بنصر،يع دون زغزي فيع ريو فين  ت يون  دي  يي(23 

 ئي،ي دوريون رغػػػػػ ين  تػػػػػ يون ػػػػػ دي،يدرو ػػػػػ يبت قغػػػػػؽحيع ػػػػػدوأل غري دػػػػػديي  غػػػػػبيونطػػػػػ
 .345،ي342،يصيص8ـ(،يج8977نلط  ع ،ي الدود،ي

ي.ي268-261،يص8و فين  ت يون  ديحيدغبوفيو فين  ت يون  دي،يجي(24 
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و ػػػػػفيو ثغػػػػػرحيعزونػػػػػدغفيء بون  ػػػػػفيعلػػػػػيي ػػػػػفي   ػػػػػدي ػػػػػفيع ػػػػػدونكرغـيون ػػػػػزري  يي(25 

،ي دوريو غػػػػ ري2ـ(حيونك  ػػػػؿي ػػػػييونتػػػػ رغ ،يت قغػػػػؽحي كتػػػػبيونتػػػػروث،يط8233هػػػػػ/631
 .428-427،ي346،يصيص81ـ(،يج2119تروثيون ر ي،ي غرب ،يون

،ي3؛يء  ػػػدء غفحيظدػػػريو  ػػػ ـ،يط82/226غػػػ قب يون  ػػػبيحي   ػػػـيوألد ػػػ ر،يجي(26 
 .889-888،يصيص8 دوريونكت بيون ر ي،ي غرب ،يد. (،يج

ـ(حيوثػ ريونػػ  ديبءخ ػػ ري8283هػػػ/682ونقزبغنػي،يزكرغػػ ي ػفي   ػػدي ػػفي   ػبد  يي(27 
؛ي صػػػػػػطش يونتػػػػػػبوتيحيون ثقشػػػػػػبفي331(،يص8961،ي غػػػػػػرب ،يون  ػػػػػػ د،ي دوريصػػػػػػ در

ي.838،يص8بون لط ي ييون   ر يون ر غ ،يج
ي.92،يص23ء بونشرجيوألصشد نيحيوألغ ني،يجي(28 
ـ(حيدغبوفيو في ن ري8282هػ/618عزوندغفيء بونق  ـيه  ي في  شري في   د  يي(29 

 دوريونكتػػػ بيون لػػػؾ،يت قغػػػؽحي   ػػػديو ػػػروهغـينصػػػر،ي رو  ػػػ حي  ػػػغفي   ػػػدينصػػػ ر،ي
ي.541،يص2ـ(،يج8969ون ر ي،يونق هر ،ي

؛يونغػػػ   يحي ػػػرآ يون نػػػ فيبع ػػػر ي887،يص21و ػػػبونشرجيوألصػػػشد نيحيوألغػػػ ني،يجي(31 
ي.271،يص2ونغقظ ف،يج

ون تن ي،يء بونطغبيء  دي فيون  ف،يبندي  نكب  ،ي   ري نذي الرعي ػييبونػدعيذنػ يي(38 
يونلالػػػ يبوألدبي تػػػ يو شػػػتدري ػػػغفيشػػػ روريعصػػػرع،ينقػػػبيونشػػػ ـ،ي نػػػ ؿي ظػػػمي ػػػفيعلػػػـب

ـ(.ي965هػػػ/354ـ(،يثػػـيتػػ ب،يقتػػؿي ػػن  934هػػػ/323 ػػ ن تن ييإلدع ئػػمي ػػ نن ب ي ػػن ي 
-287ـ(،يصيص2115،ي دوريون  ر  ،يونق هر ،ي9ونزغ  حيت رغ يوألدبيون ر ي،يط

ي.289
ـ(حيشػػػػرحيدغػػػبوفيون تن ػػػػي،ي8176هػػػػ/468علػػػيي ػػػفيء  ػػػػدي ػػػفيعلػػػػيي ػػػفي تبغػػػػم ي(32 

 .396صي،2ـ(،يج8868  رنغف،ي

 .396،يص2ونبو ديحيشرحيدغبوفيون تن ي،يجي(33 
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ي.261،يص8 بو يونب غ  ،يجي(34 
 يػـ(حي الغػػػػ8262هػػػػػ/661دي ػو ػػػفيون ػػػػدغـحيك ػػػػ ؿيونػػػػدغفيء بونق  ػػػػـيع ػػػري ػػػػفيء  ػػػػي(35 

ـ(،ي8988رب ،يػر،ي غػػػػ ر،ي دوريونشكػػػػؿيزكػػػػػػػػؽحي دغػب،يت قغػػػػ ي لػػػػبي ػػػييت رغػػػػونطلػػػ
ي.213ص

 ػػػفيع غػػػدي ػػػفيغ غػػػ ي ػػػفيع غػػػدي ػػػفيشػػػ  في ػػػفي ػػػ  رييون  تػػػري،يو بع ػػػ د يونبنغػػػدي(36 
ـ(،يشػػػرحيبت لغػػػؽحي   ػػػديونتػػػبن ي،ي دوريونكتػػػ بيون ر ػػػي،ي988هػػػػ/299ونطػػػ ئي  ي

ي.42ـ(،يص2115 غرب ،ي
ي.81 بر يونشتححيو غ يي(37 
دوريونثق  ػ يت قغػؽحي   ػديزغنػػدـي   ػػديعػزب،ي يونث  ن يحيكت بيخ صيونخ ص،ي(38 

 .81ـ(،يص2118نلنشر،يونق هر ،ي

نطػػػػ ئؼيونظر ػػػػ ري ػػػػفيط قػػػػ  يونش ػػػػ ر،يت قغػػػػؽحيعػػػػدن فيكػػػػرغـيونر ػػػػب،ي ونػػػػدوريي(39 
؛يونث ػػػػػػ ن يحيخػػػػػػ صيونخػػػػػػ ص،ي854ـ(،يص8999ون ر غػػػػػػ ينل ب ػػػػػػبع  ،ي غػػػػػػرب ،ي

ي.885ص
ي.885ونث  ن ي،حيخ صيونخ ص،يصي(41 
 نشسيون صدريبونصش  .ي(48 

 .258؛يونصشديحيونبو يي  نب غ  ،يص339ونث  ن يحيغت  يوندهر،يصي(42 

ـ(حي8678هػػػ/8189و ػػفيون  ػػ ديون ن لػػيحيو ػػب  حيع ػػدون ييون ػػؤرخيوألدغػػب  يي(43 
ون  ػػػتش دي ػػػفيذغػػػؿيتػػػػ رغ ي الػػػدود،يت قغػػػؽحي صػػػػطش يع ػػػدونق در،يعطػػػ ،ي دوريونكتػػػػبي

؛يشذرو يونذهبي ػييءخ ػ ري ػفي82،ي88،يصيصي2ـ(،ي ج8997ون ل غ ،ي غرب ،ي
يده .ب    ي88،يص2ذهب،ي ون كتبيونت  ري،ي غرب ،يد. (،ي ج

 ػػػػػػػغؼيوندبنػػػػػػػ حيء بون  ػػػػػػػفي ػػػػػػػفيع ػػػػػػػدوهللي ػػػػػػػفي  ػػػػػػػدوف،يبنػػػػػػػدي  غ  ػػػػػػػ رقغفي ػػػػػػػن يي(44 
يونػدهر،ي985هػ/313  ـ(،يءبؿي في لؾي في نيي  دوف،يبهبي ػفيشػغبخيون لػـيبن ػـب
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ـ(،يبنقػؿيذنػ ي966هػػ/356ك في لك ،يشػ  ع ،ي دػذ  ،يعلػييون د ػ ،يتػب يي  لػبي ػن ي 
؛يخغرونػدغفي418،يص3 يوألعغػ ف،يج غ   رقغفيبد في ييتر  يء م.يو فيخلك فحيب غػ 

،ي  ؤ  ػػػ يونر ػػػػ ن ،ي9ونزركلػػػيحي ػػػغريوعػػػػ ـيوننػػػ  ر،يت قغػػػػؽحيشػػػ غبيو رنػػػػؤبط،يط
ي.313،يص4ـ(،يج8993 غرب ،ي

؛يو ػػفيتالػػريي ػػردي،ي  ػػ ؿيونػػدغفي35،يص81و ػػفيو ثغػػرحيونك  ػػؿي ػػييونتػػ رغ ،يجي(45 
يونزوهػػػر ي ػػػػييءخ ػػػ ري لػػػػبؾ8471هػػػػ/874ء بون    ػػػفيغب ػػػػؼ  ي  صػػػػرييـ(حيونن ػػػػـب

،ي4بونقػ هر ،ي ون ؤ  ػ يون   ػ ينلتػػأنغؼيبونتر  ػ يبونط  عػ يبوننشػر،يونقػػ هر ،يد. (،يج
 .86ص

 .383،ي382،يصيص4و فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يجي(46 

ن ػػ فيون ػػرب،ي دوريوننػػبوديونطنزغػػ حيونطنزغػػ يكل ػػ يت نػػييون ػػخرغ ،يو ػػفي نظػػبرحيي(47 
 ػػػػػػفيء ػػػػػػيي كػػػػػػري ػػػػػػفيي؛يبغنظػػػػػػرحي   ػػػػػػد816،يص2ـ(،يج8993،ي غػػػػػػرب ،يون ل غػػػػػػ 

ـ(حي ختػػػػ ريونصػػػػ  ح،ي دوريونر ػػػػ ن ،يونكبغػػػػ ،ي8267هػػػػػ/666ع ػػػػدونق دريونػػػػروزي  ي
 .398ـ(،يص8983

ي.382،يص4ب غ  يوألعغ ف،يجي(48 
يون صدرينش م.ي(49 
 .876-874،يصيص8و فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يجي(51 

 .376،يص8ون رييونر  رحيدغبوفيون رييونر  ر،يجي(58 

 .268 غ ي بر يون قر حيوي(52 

،يصي8؛يونكت ػػيحي ػػبو يونب غػػ  ،يج848،يص82ونصػػشديحيونػػبو يي  نب غػػ  ،يجي(53 
ي.262،يص2؛يونغ   يحي رآ يون ن ف،يج258-257ص
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دغػػػبوفيون ػػػبود،يغػػػرودي ػػػميو شػػػروؼيعلػػػ ير ػػػت ؽيون ػػػروؽيب ػػػغ عد يونتػػػييو تت دػػػ يي(54 

يـ(.يغ قب يون  بيح643-634هػ/23-83ون  ل بفيعل يعدديع ري فيونخط ب  
ي.272،يص3ـ(،ي ج8995   ـيون لدوف،ي دوريص در،ي غرب ،ي

ـ(حينشػػػػبوريون    ػػػػر ي994هػػػػػ/384ونق  ػػػػييء ػػػػبيعلػػػػييون   ػػػػفي ػػػػفيعلػػػػي  يي(55 
،يصي8ـ(،يج8978بءخ  ريون ذوكر ،يت قغؽحيع بديونش ن ي،ي دوريصػ در،ي غػرب ،ي

ي.71-69ص
 ػؿ،يبهػيي ػفيقطر ؿحيقرغ ي فيقرلي الدود،يبونقطر لػيحيونخ ػريون ن ػب  يذنػ يقطريي(56 

ء ػػػبديءنػػػبوعيونن غػػػذيبءشػػػدره .يغػػػ قب يون  ػػػبيحي   ػػػـيون لػػػدوف،ي دوريصػػػ در،ي غػػػرب ،ي
ي.يق ؿيون تن يح68،يص7د.ـ(،يج

ي
ي قتنيي د يونقطر ليي لغ  ييييييعل يك ذٍبي فيبعده ي بريص دؽ.ييييييييييي

يه نئحيقطر ؿي ر  ييبنيي قر يييييونكرخي صغؼيبء ييون نبييو فيبقبؿ
ي.568،يص2رحيدغبوفيون تن ي،يجونبو ديحيش

كلػػبوذيحيهػػييون نطقػػ يونتػػييت ػػرؼيونغػػبـي ػػػ كرور (يبتشػػ ؿيعلػػ يون نطقػػ يون  ػػ   يي(57 
  ن  ػػػ حيب    برهػػػ ،يقػػػ ؿيعندػػػ يغػػػ قب ،يوندػػػ يط ػػػبجيقػػػربي دغنػػػ يون ػػػ ـي ػػػفين  غػػػ ي

 .9/815كـ(يتقرغ  ،.ي   ـيون لدوف،ي6ون نببيونشرقيي غند يب غفي  دي ر  يبو د 

كػـ(ي61وحيبهبيو ـي لغػد ي ػفينػبو ييد غػؿ،ي غندػ يب ػغفي الػدوديعشػر ي رو ػ  عك ريي(58 
يتقرغ  ،،يبونن   يذنغد يعك رليبعك روبييبعند يق ؿيونش عرح

يهلليدرؾيغ ي دغن يعك رويييييءغ يخغ ري دغن ي بؽيونثرل.
يب ييبصؼين غذه يق ؿيونش رورح

يونخ ر.بن  ينزنن يعك رويبنـيغكفيييين غذيب يك ن ي   ،ينن ي
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   يػفيقرغ ػػػػػػػػربؼي   ػػػػػػػػفيون  ػػػػػػػػونر  ػػػػػػػي دػدي ػػػػػػػفيعػػػػػػػػييء ػػػػػػػبي كػػػػػػػري   ػػػػػػػػونق  ػػػػػػػي(59 

؛يو ػفيو ثغػػرحي887،ي89،يصيص8ـ(.يونتنػبخيحينشػبوريون    ػر ،يج977هػػ/367
 .431،يص81ونك  ؿي ييونت رغ ،يج

ـ(.يو فيخلكػ فحيب غػ  ي998هػ/388و بي   ديع غدوهللي فيو  دي في  ربؼ  يي(61 
ي.367-297،يصيص3،يج79،ي78،يصيص2وألعغ ف،يج

ـ(،يو ػػػفيخلكػػػ فحيب غػػػ  ي994هػػػػ/384و ػػػبيعلػػػييون   ػػػفي ػػػفيعلػػػييونتنػػػبخي  يي(68 
؛يو ػػػفيتالػػػريي887،يص7؛يو ػػػفيون ػػػبزيحيون نػػػتظـ،يج862-868،يص4وألعغػػػ ف،يج

يونزوهر ي يي لبؾي صريبونق هر ،يج  .868،يص4 رديحيونن ـب

 .242،يص2ونث  ن يحيغتغ  يوندهر،يجي(62 

 .68،يص8نشبوريون    ر ،يجونتنبخيحيي(63 

؛يبغرو ػػػيحيغػػػ قب يون  ػػػبيحي   ػػػـي265،يص5و ػػػفيخلكػػػ فحيب غػػػ  يوألعغػػػ ف،يجي(64 
 .271،يص88وألد  ر،يج

،يصي8؛يونكت ػػيحي ػػبو يونب غػػ  ،يج842،يص82ونصػػشديحيونػػبو يي  نب غػػ  ،يجي(65 
 .261-259ص

يـ(حيت ػػ رب8131هػػ/428و ػفي  ػكبغم،يء ػبعليي   ػدي ػفيء  ػدي ػفيغ قػبب  يي(66 
،ي2(،يج8984وأل ػػػػػػـيبت  قػػػػػػبيوند ػػػػػػـ،ينشػػػػػػريء ػػػػػػدربز،ي  ط  ػػػػػػ يونت ػػػػػػدف،يونقػػػػػػ هر ،ي

 .846ص

 .845ون صدرينش ميصش  ،يي(67 

ي.223،يص2غتغ  يوندهر،يجي(68 
ب    ػػػػػده ؛ي صػػػػػػطش يونتػػػػػػبوتيحيي846،يص2و ػػػػػفي  ػػػػػػكبغمحيت ػػػػػ ربيوأل ػػػػػػـ،يجي(69 

 .238ون ثقشبفيبون لط ،يص



 

 لسماميةمجلة كلية العلىم اإل

 م2132 -هـ 3311العذد الحادي عشر        المجلذ السادش       

 

 52 

                                                                                                                          
؛ي877،يص2خيحينشبوريون    ر ،يجو فيشغرزود،يهبيء ب  شري فيغ غ .يونتنبيي(71 

د  يػن زغػػػػػػدي ػػػػػػفيونتش صػػػػػػغؿيغرو ػػػػػػيحيء ػػػػػػبيونشػػػػػػدور،يع  دونػػػػػػدغفيو ػػػػػػ  عغؿي ػػػػػػفي   ػػػػػػ
ـ(حيون ختصػػػػػري ػػػػػييءخ ػػػػػ ريون شػػػػػر،ي ون ط  ػػػػػ يون  ػػػػػغنغ يون صػػػػػرغ ،ي8328هػػػػػػ/732

ي.94،يص2ـ(،يج8917ونق هر ،ي
؛يون ػػػغبطي،ي ػػػ ؿيونػػػدغفي85-84،يصيص2و ػػػفي  ػػػكبغمحيت ػػػ ربيوأل ػػػـ،يجي(78 

ـ(حيتػػ رغ يونخلشػػ ر،يت قغػػؽحي   ػػدي  ػػيي8515هػػػ/988  في ػػفيء ػػيي كػػر  يع ػػدونري
 .397ـ(،يص8952وندغفيع دون  غد،ي  ط   يون   د ي  صر،ي

ي.385  في نغ ن حيت رغ يوندبن يون بغدغ ،يصي(72 
 .287و فيونندغـحيونشدر  ،يصي(73 

بيونصػػػنب رغ حي ن ػػػ  يذنػػػ يونشػػػ عريء ػػػيي كػػػري   ػػػدي ػػػفيء  ػػػديونصػػػنب ري،يبنقػػػي(74 
  نصػػنب رغ ين ػػػ  يذنػػػ ي دنػػ يبونػػػدع،يذذيكػػػ فيغتػػ  ري ػػػييخشػػػبيونصػػنب ر،يهػػػـيشػػػ روري
ونط غ ػػػػػ ،يءصػػػػػ  بيونشػػػػػروب،يغت ت ػػػػػبفي   ػػػػػ ؿيون نػػػػػ فيبوألشػػػػػ  ر،يغشػػػػػر بفيونػػػػػبردي
بوننر سيبون لن ريبوألق بوفيبغنػ ريونطغػبر(.يآدـي تػزحيون  ػ ر يو  ػ  غ ،يتر  ػ حي

،ي2ـ(،ي ػػػج8967ون ر ػػػي،ي غػػػرب ،يي،ي دوريونكتػػػ ب4   ػػػديع ػػػدوند دييء ػػػبيرغػػػد ،يط
 .288-281صيص

 .498،يص2 تزحيون   ر يو    غ ،ي جي(75 

ي.385 نغ ن حيت رغ يوندبن يون بغدغ ،يصي(76 
؛ي تػػػػزحيون  ػػػػ ر يو  ػػػػ  غ ،ي25ون ػػػػريي ػػػػفيونر ػػػػ رحيدغػػػػبوفيون ػػػػرييونر ػػػػ ر،يصي(77 

ي.492،يص2 ج
يحيغتغ ػػػػ يونػػػػػدهر،ي؛يونث ػػػػ ن 238ون ػػػػريي ػػػػفيونر ػػػػ رحيدغػػػػبوفيون ػػػػرييونر ػػػػ ر،يصي(78 

؛ين زغػػدي ػػفيونتش صػػغؿيغرو ػػيحيو ػػفيونػػد غ طحيون  ػػتش دي ػػفيذغػػؿيتػػ رغ ي الػػدود،ي339ص
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،ي8ـ(،يج8997ت قغػػػؽحي صػػػطش يع ػػػدونق دريعطػػػ ،ي دوريونكتػػػبيون ل غػػػ ،ي غػػػرب ،ي
ي.74ص

ـ(،يصػ  بيونر ػ ئؿي994هػػ/384ء ػبيو ػ  ؽيو ػروهغـي ػفيهػ ؿي ػفيونصػ  ئ  يي(79 
ـ(،يبتػب يي961هػػ/349ديدغػبوفيونر ػ ئؿي ػيي الػدودي ػن ي ون شدبر يبوننظـيون ػدغي،يتقلػ

 .53-52،يصيص2(ي ن .يو فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يج78  الدود،يعفيع ر 

ـ(،ي ػػػيي938هػػػػ/327ونتنػػػبخيحيونق  ػػػييء ػػػبعلييون   ػػػفي ػػػفيء ػػػييونق  ػػػـ،يبنػػػد ي(81 
ون صػػر ،ي ػػفيك ػػ ريءد ػػ ريعصػػرع،يصػػ  بي ؤنشػػ  يكثغػػر يءشػػدره حينشػػبوريون    ػػر ي

ـ(.يو فيخلك فحيب غػ  يوألعغػ ف،ي994هػ/384جي  ديونشد ،يتب يي يي الدودي ن  بونشري
 .862،يص4ج

و ػػػفيقرغ ػػػ حيهػػػبيء ػػػب كري   ػػػدي ػػػفيع ػػػدونر  فيون الػػػدودي،يق  ػػػييون ػػػندغ ي ػػػفيي(88 
ءع ػػػػػ ؿي الػػػػػدود،يكػػػػػ في زو ػػػػػ ،يخشغػػػػػؼيونػػػػػربح،يءدغ ػػػػػ ،ي   ػػػػػ ،،ي ػػػػػرغييون ػػػػػبوب،يتػػػػػب يي

،ي9  ر،يت قغػػؽحيشػػ غبيو رنػػؤبط،يطـ(.يونػػذه يحي ػػغريءعػػ ـيوننػػ977هػػػ/367 ػػن  
 .326،يص89ـ(،يج8993  ؤ   يونر  ن ،ي غرب ،ي

ون ػػػػ ت يحيء ػػػػبيعلػػػػيي   ػػػػدي ػػػػفيون  ػػػػفي ػػػػفيون ظشػػػػريون ػػػػ ت ي،يونك تػػػػبيونلالػػػػبييي(82 
ون الػدودي،يء ػػديوألد ػ ريون شػػدبرغفي ػييعصػػرع،ينػػمي  ػ  ل ي  رب ػػ ي ػييون تن ػػيي ػػغفي

ـ(.يو ػػفيخلكػػ فحيب غػػ  يوألعغػػ ف،ي937هػػػ/388زغػػ ر يوألخغػػريذنػػ ي الػػدود،يتػػب يي ػػن  
ي.367-362،يصيص4ج
ـ(،يعلػػيي ػػفيون  ػػغفي ػػفي   ػػدي966-897هػػػ/356-284ء ػػبونشرجيوألصػػشد ني ي(83 

 فيعقبي ربوفي في   ديآخريخلش ري نييء غ ،يءص د نييوألصؿي الػدودييوننشػأ ينػمي
ي ؤنشػػػ  يكثغػػػر يءشػػػدره حيكتػػػ بيوألغػػػ ني،ي ػػػفيءقػػػربينػػػد  ريون دل ػػػييونػػػبزغريتػػػب يي ػػػي

 .318-316،يصيص3 الدود.يو فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يج
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و ػػػفيون  ػػػ جحيء بع ػػػدوهلل،يون  ػػػغفي ػػػفيء  ػػػدي ػػػفيون  ػػػ جيون الػػػدودي،يون  ت ػػػبيي(84 

ونك تب،يوشتدري ييش ريون  بفيبونخ ع ،ي دحيون لبؾيبوأل رور،ينميدغبوفيش ري يي
؛يبغػػػػذكري878-868،يصيص2عشػػػػري  لػػػػدو .يو ػػػػفيخلكػػػػ فحيب غػػػػ  يوألعغػػػػ ف،يج
ي.68-59،يصيص87ونذه ييوفيدغبونميخ سي  لدو .ي غريوع ـ،يج

و ػػػفي ػػػكر يوند شػػػ يحيو بون  ػػػفي   ػػػدي ػػػفيع ػػػدوهللي ػػػفي   ػػػديون الػػػدودييونشػػػ عريي(85 
ي.484-481،يص4ون شدبر.يو فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يج

،ي82؛يونصػػػػشديحيونػػػػبو يي  نب غػػػػ  ،يج852،يص9غػػػػ قب يون  ػػػػبيحيوألد ػػػػ ر،يجي(86 
 .259،يص8 بو يونب غ  ،يج؛يونكت يحي848ص

ي.854ونث  ن يحينط ئؼيونظر  ر،يصي(87 
ونث ػػ ن يحين ػػ بيو دوب،يقػػدـينػػميبشػػر ميبب ػػيي د ر ػػمحيونػػدكتبريصػػ حيونػػدغفيي(88 

 .363،يص3ـ(،يؽ2117وندبوي،ي ون كت  يون صرغ ي غرب ،ي

ء ػػػػب  شري   ػػػػدي ػػػػفيء  ػػػػديونصػػػػ غرييبزغػػػػري  ػػػػزيوندبنػػػػ .يو ػػػػفيخلكػػػػ فحيب غػػػػ  يي(89 
 .9/298؛يو فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يج885،يص2جيوألعغ ف،

ي.821،يص9غ قب يون  بيحي   ـيوألد  ر،يجي(91 
؛يو ػفيوألثغػرحيونك  ػؿي ػيي824-823،يصيص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ػـ،يجي(98 

 .398؛يون غبطيحيت رغ يونخلش ر،يص289،يص7ونت رغ ،يج

ثغػرحيونك  ػؿي ػييونتػ رغ ،ي؛يو ػفيوأل828،يص5غ قب يون  بيحي   ـيوألد ػ ر،يجي(92 
ي.387،يص9ج
 .821،يص9   ـيوألد  ر،يجي(93 

ـ(،يخلػػػػػػيي945هػػػػػػػ/334و بونق  ػػػػػػـيونش ػػػػػػؿي ػػػػػػفيون  ت ػػػػػػديبنػػػػػػييونخ  ػػػػػػ ي ػػػػػػن  ي(94 
 .398ـ(.يون غبطيحيت رغ يونخلش ر،يص974هػ/363 ن  

ي.849،يص82ونصشديحيونبو يي  نب غ  ،يجي(95 
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ي.283،يص2ونزركليحيو ع ـ،يجي(96 
ي.339،يص9؛يو فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يج824،يص2وأل ـ،يجت  ربيي(97 
؛يونث ػػ ن يحيغتغ ػػ ي829-828،ي824،يصيص2و ػػفي  ػػكبغمحيت ػػ ربيوأل ػػـ،يجي(98 

؛ي292-298،يصيص9؛يو ػػػػفيو ثغػػػػرحيونك  ػػػػؿي ػػػػييونتػػػػ رغ ،يج8،يص2ونػػػػدهر،يج
   ػػػدي  غػػػؿيشػػػلشحيون    ػػػ ي ػػػييشػػػ ريونشػػػرغؼيونر ػػػي،ي دوريون رغػػػ ينلط  عػػػػ ،ي

ي.36ـ(،يص8974،ي الدود
ع روفي فيش هغفيهبير ؿيخ رجيث ئر،يءصلمي فيءهؿيون   د ،يبهييقرغػ يك غػر يي(99 

 ػػفيوع ػػ ؿيبو ػػط،يبهػػربيذنػػ يون طغ ػػ ،يخب ػػ ،ي ػػفيون ػػلط فيبء ػػ ـي ػػغفيو  ػػ ـيغقطػػيي
ونطرغؽيبون ـيذنغميون سي فيءهؿيونشريب   ع ي فيونشت ؾ،ي قبلي دـيء رع،يثـيء دلي

ـ(.يبقػػػ سي  ػػػزيوندبنػػػ ي نػػػميعنػػػ ر.ي949هػػػػ/338ر ػػػمي ػػػن ي صػػػش  ين  ػػػزيوندبنػػػ يب  
ي.821،يص5غنظرحيغ قب يون  بي،ي   ـيوألد  ر،يج

؛يو فيو ثغرحيونك  ؿي يي845،ي843،يصيص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(811 
يب    ده .ي295،يص9ونت رغ ،يج

ي.828،يص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(818 
 .299،يص9 رغ ،يجو فيو ثغرحيونك  ؿي ييونتي(812 

ي.838،يص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(813 
؛يو ػػػفيو ثغػػػرحيونك  ػػػؿي ػػػييونتػػػ رغ ،ي845،ي843،يصيص2ون صػػػدرينش ػػػم،يجي(814 
 ب    ده .ي323،يص9ج

ي.896  في نغ ن حيت رغ يوندبن يون بغدغ ،يصي(815 
رغ ،يو  ت عيبون ؤون  ،يوعتنػ ريب رو  ػ حيهغػثـيخلغشػ يونط غ ػي،ي ون كت ػ يون صػي(816 

ي.417،يص2ـ(،يج2116 غرب ،ي
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-297،يصيص3،يج79،ي78،يصيص2و ػػػػػفيخلكػػػػػ فحيب غػػػػػ  يوألعغػػػػػ ف،يجي(817 

ي.71،ي69،يصيص8؛يبغنظرحيونتنبخيحينشبوريون    ر ،يج367
ي.417،يص3ونتب غديحيو  ت عيبون ؤون  ،يجي(818 
 .298،يص9و فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يجي(819 

 .898،يص9ون صدرينش م،يجي(881 

،ي2؛يونغػػػ   يحي ػػرآ يون نػػػ ف،يج898،يص9،يجو ػػفيو ثغػػػرحيونك  ػػؿي ػػػييونتػػ رغ ي(888 
 .399؛يون غبطيحيت رغ يونخلش ر،يص251ص

؛يو فيكثغر،يع  دوندغفيو   عغؿي فيع ري87؛يص84و فيون بزيحيون نتظـ،يجي(882 
ـ(حيون دوغ يبونند غػ ،ي ققػميبدقػؽيوصػبنمي8372هػ/774 فيكثغريونقرشييوند شقي  ي

ـ(،ي8988 بوشػػػػغمحيعلػػػػييشػػػػغر،ي دوريو غػػػػ ريونتػػػػروثيون ر ػػػػي،ي غػػػػرب ،يبعلػػػؽيعلػػػػ ي
 .254،يص88ج

ي.87،يص84و فيون بزيحيون نتظـ،يجي(883 
ي.327،يص9و فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يجي(884 
،ي8؛يو بونشػػػدورحيون ختصػػػري ػػػييءخ ػػػ ريون شػػػر،يج329،يص9ون صػػػدرينش ػػػم،يجي(885 

ي.442ص
 .414،يص8و فيخلك فحيب غ  يوألعغ ف،يجي(886 

؛يو بونشدورحيون ختصػري ػييءخ ػ ري327،يص9و فيوألثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يجي(887 
يونزوهػػر ي ػػيي لػػبؾي صػػريبونقػػ هر ،ي442،يص8ون شػػر،يج ؛يو ػػفيتالػػريي ػػرديحيونن ػػـب

؛ي   دي  غػؿيشػلشحي418-411؛يون غبطيحيت رغ يونخلش ر،يصيص392،يص3ج
 .39ون     ي ييش ريونشرغؼيونر ي،يص

 .428،يص3ب غ  يوألعغ ف،يجيو فيخلك فحي(888 

 .828-824،يصيص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(889 
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 رغػػبحيغ ػػتخدـينقغػػ سيون  ػػ   يبونػػبزفي  ػػ ،يبغ ػػ بييعشػػر يءقشػػز يب ػػت يو ؼ،يي(821 

بون رغػبيهػػبيعشػريقصػػ   ي ػييعشػػريقصػ   ،يبونقصػػ  ي ػ يءذرع،ي غكػػبفيون رغػػبي
 ييون لػدوفيب  دنػميعشػر يءقشػز ،ي ث ث يو ؼيب ت  ئ يذروع(.يبون رغبحيغختلؼيعغ رعي

.يونخػػػبورز يحيء ػػػبيع ػػػدوهللي   ػػػدي ػػػفيء  ػػػدي ػػػفيغب ػػػؼيونك تػػػب  ي2ـ859بغ ػػػ بيي
،ي  ط   يونشرؽ،يونق هر ،ي997هػ/387 ؛يتر   حي66ـ(،يص8923ـ(حي ش تغحيون لـب

 .96ـ،يص8971ك  ؿيون  لي،يون     يو ردنغ ،يع  ف،ي

؛يو بونشدورحيون ختصػري ػييءخ ػ ري329ص،ي9و فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يجي(828 
 .442،يص8ون شر،يج

ي.825،ي824،يصيصي2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(822 
 .845،ي843،يصيص2ت  ربيوأل ـ،يجي(823 

 .847،ي845،ي843،يصيص2ون صدرينش م،يجي(824 

 .318-298،يصيص9و فيو ثغرحيونك  ؿي ييونت رغ ،يجي(825 

ي.287،يص88و فيكثغرحيون دوغ يبونند غ ،يجي(826 
ي.846،يص2ت  ربيوأل ـ،يجي(827 
؛يو فيو ثغرحيونك  ؿي ييونتػ رغ ،ي839،يص9غ قب يون  بيحي   ـيوألد  ر،يجي(828 
 .324-328،يصيص9ج

 .897،ي896،يصيص2ت  ربيوأل ـ،يجي(829 

؛يغ قب يون  بيحي   ـي897،ي896،يصيص2و في  كبغمحيت  ربيوأل ـ،يجي(831 
؛يو ػػػػػػػػػػفي842،يص82يي  نب غػػػػػػػػػػ  ،يج؛يونصػػػػػػػػػػشديحيونػػػػػػػػػػبو 839،يص9وألد ػػػػػػػػػػ ر،يج

ي.74،يص8وند غ طيحيون  تش دي فيذغؿيت رغ ي الدود،يج
؛ي8،يص26؛يونذه يحيت رغ يو   ـ،يج842،يص84و فيون بزيحيون نتظـ،يجي(838 

يونزوهر ي يي لبؾي صريبونق هر ،يج ي.382،يص3و فيتالريي رديحيونن ـب
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و بونشػػػػػػػػدورحي؛ي322-328،يصيص9و ػػػػػػػػفيو ثغػػػػػػػػرحيونك  ػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػييونتػػػػػػػػ رغ ،يجي(832 

؛يونػػػذه يحيون  ػػػري ػػػييخ ػػػري ػػػفيغ ػػػر،ي442،يص8ون ختصػػػري ػػػييءخ ػػػ ريون شػػػر،يج
ـ،ي8985 ققػػمحيء بهػػ  ري   ػػديون ػػ غدي ػػفيون  ػػغبني،يدوريونكتػػبيون   ػػ ،ي غػػرب ،ي

ي.91،يص8ج
 .827،يص9   ـيوألد  ر،يجي(833 

 ي،ي دوريػون  تػػػريحيدغػػػبوفيون  تػػػري،يشػػػر ميبعلػػػؽيعلغػػػمحيونػػػدكتبري   ػػػديونتبنػػػي(834 
 .887،يص2ـ(،يج2115كت بيون ر ي،ي غرب ،يون

 .827،يص9غ قب يون  بيحي   ـيون لدوف،يجي(835 

 .541،يص2و في ن ريون لؾحيدغبوفيو في ن ريون لؾ،يجي(836 

   ػػدي ػػفيء ػػييء  ػػديون  ػػغفي ػػفي ب ػػ ي ػػفي   ػػدي ػػفي ب ػػ ي ػػفيو ػػروهغـ،ي ػػفيي(837 
ـ(حيييييهػػػػ/416 ب ػػػ يونكػػػ ظـ،ي ػػػفي  شػػػريونصػػػ دؽ...ي ػػػفيعلػػػيي ػػػفيء ػػػييط نػػػب  

دغبوفيونشرغؼيونر ي،يشر ميبعلؽيعلغمحيوندكتبري   بدي صطش ي  بي،ي شػرك ي
 .67،يص2ـ(،يج8999دوريوألرقـي فيء ييوألرقـ،ي غرب ،ي


