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ا٧دب جززضٞ وززَ ػ اززٗٛ ا حيىززق م تىززن يظززىا ْ م ٖٔحيزز  ش  

بززالمٗي الظززاٟذٚ ،ٗززْ م ٔ حيحمززُٕ و٦قززْ بحيزز  ت عٕاوززن ػززحيٜ  مززي   

س م ٔاملظززحيٕٝ الامززا   بززا حيىق م مِىّززا : ا٥بززاشاب ٔا٥طززحيمشا  

 العاً م ٔ،شص  ؼحٗق املٕاِب م ٔاذحيضاُ العبمشٖات .

وززق اؿالززٛ ا٧دبٗززٛ    -غالًبززا  -ٔلزز٠َ نززاُ العززاو٦ُ ا٧تززتاُ وحيززٕاصٖ      

  صعًٕدا ِٔبًٕطا م ،إُ العاون ا٧ٔه عا٘ عمٜ الحيٕاصٙ م ،مزذ ٖحمزُٕ ا حيىزق    

َ ذالزٛ ا٥بزاشاب     ذالٛ ابزاشاب ٔ،ز، م ٖٔحمزُٕ ا٧دب وحي لًمزا وظزحي ًٗذا وز      

ُ  نىا م اصدٖاد  ِٕحْ عمٗزْ   المزشُ الشابزق ايحزشٙ م ذٗزت ناٌز         اؿزاه  نزا

ال ززز،  عزززي ٥ٖٔزززات الذٔلزززٛ العباطزززٗٛ م ٔ مظزززىّا لة لوزززاسات ػزززبْ وظزززحيممٛ عزززَ 

اـ٦،ٛ م ٔناُ عىالمٛ ا٧دب العشب٘ ٍٖؼزذٌْٔ مسٔ  الؼزعش   ب٦طزات لوزاسات     

 صغتٚ وحيٍاصعٛ .

ًضا م ،مذ ٍٖعي ا حيىق بالاى ٌٍٗزٛ ٔا٥طزحيمشاس م ٖٔزٍعي    ٔالعحمع صرٗح مٖ

ٖبذعُٕ عزب الؼعش م ٔساٟق الٍاش م نىا ناُ ا٧وش   عّذ مًٖضا بٍحًٕ ا٧دب 

 ِاسُٔ الشػٗذ .

ٔسمبززا ٖحمززُٕ العاوززن الاالززت ; ،ززشص  ؼززحٗق املٕاِززب ٔاذحيضززاُ العبمشٖززات 

 صاذب ا٧ ش ا٧نرب   يمب املعادلٛ مٔ وظأاٚ طش،ّٗا .

ٔعمٜ بٕٞ ِزٓ اؿمٗمٛ ; ٌٍظش   ا٧دب   املذٍٖٛ املٍٕسٚ م   ذمبٛ اوحيذت 

  ٦ ٛ يشُٔ م ٔاصامح  اسٖخ ا٧دب العشب٘ عمٜ  ظىٗحيّا بالعّذ املىمٕن٘ . يشابٛ

 مدخل
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م  (1)ِززز648ٖبززذم ِزززا العّززذ باٌحيّززاٞ ذحمززي ا٧طززشٚ ا٧ٖٕبٗززٛ   واززش طززٍٛ      

 -ن ممالٗك عٍزذ ا٧ٖزٕبٗ    الزَٖ نإٌا   ا٧ص -ٔ ظمي المادٚ العظحمشٖ  

ِز م ذٗت اطحيٕة الظزمااُ طزمٗي ا٧ٔه عمزٜ    923صواً اؿحمي م ٔميحيذ لة طٍٛ 

 . (2)بالذٔلٛ العاىاٌٗٛ -ٔ ٕابعّا  -واش م ٔمؿمّا 

ػززززغن املىالٗززززك مٔه عّززززذِي بحيٕطٗززززذ طززززماحيّي م ٔمبٕاجّززززٛ الحيحيززززاس م  ززززي  

طزق م لززلك وزشت عزذٚ     الامٗبٗ  م ٔناٌ  املذٍٖٛ املٍٕسٚ  حيىحيزق عحمزي را ز٘ ٔا   

 . (3)طٍٕات يبن مُ  امّا آ اس الظماٛ املىمٕنٗٛ

م زززحل اؿالزززٛ الظٗاطزززٗٛ ٔااداسٖزززٛ   املذٍٖزززٛ تززز٦ه العّزززذ      ٌٔميحمزززَ مُ 

 مبا ٖم٘ : املىمٕن٘

بّزا م  ناٌ  املذٍٖٛ بمذٚ صغتٚ م  حيحىق وظزانٍّا داتزن طزٕسَٖ تٗازاُ     

 ّا مطشٚ آه املٍّا اؿظٍٗٗٛ مبظاذٛ ٥  حيحأص ٌاف نٗمٕورت وشبق م  حيٕاة لواس

م ٔناٌ  الع٦يٛ داتن ا٧طشٚ اؿانىٛ  زرتأ  بز     (4)وٍز وا ٖضٖذ عمٜ المشٌ 

                                                           

 . 1/146ابَ تمذُٔ  اٌظش :  اسٖخ (1)

 . 5/76اٌظش : بذاٟق الضِٕس  (2)

بَ  وٍٗف ا٧وت وٕت بعذ ا  م  املٍٕسٚ املذٍٖٛ لواسٚ ؼحمي ناٌ  اليت اؿظٍٗٗٛ املٍّا آه مطشٚ مُ رلك ٔ  اٗن (3)

ِز عمٜ مُ ٖؼرتك ا٧تٕاُ والك بَ ػٗرٛ وٍٗف م ٔعىْ مجاص بَ ػٗرٛ   لواسٚ املذٍٖٛ م 657ػٗرٛ عاً 

الحًما ِٕ الٕسٖت الؼشع٘ ٧بْٗ وٍٗف م ٔبظبب صغش طٍْ ٔيمٛ ترب ْ مػشك عىْ مجاص   ااواسٚ م ٧ُ و

ِزز  664ٔمل ٖحمَ مجاص ومحيًٍعا بّزٓ املؼاسنٛ م لزلك عٍذوا اػحيذ اـ٦ف بٍْٗ ٔب  ابَ تْٗ والك طزٍٛ  

اص ٖامزب وٍزْ   مياآ عَ ااواسٚ م ،زِب والك لة الظاِش بٗربغ ٔاػحيحمٜ عىْ م ،حمحيب بٗربغ لة مج

 لعادٚ والك لة ٌاف لواس ْ م ،اطحيحاب مجاص م ٔمعاد ابَ متْٗ .

 . 10م  2/9م ٔعمٕد اؾىاُ  560ص   2يظي  1اٌظش : الظمٕك م د

(4)  ُ ٘ اهلل عٍْ م ٔنا ٘ سب َ بَ طاِش بَ وظمي م ٖٔحيان ٌظبّا باؿظ  بَ عم ٚ آه املٍّا لة اؿظ  ٍظب مطش

َ ٖممب باملٍّا م  ٕة  ً اؿظ ٛ عا ٚ املذٍٖ ٛ ل٨طشٚ م وق  ماق 381لواس ٚ   ا٧جٗاه الحيالٗ ِز م ٔاطحيىشت ااواس

ٙ م ٔبمغ عذد الزَٖ  ٕلٕا وٍاب ااواسٚ لة ٌّاٖٛ العّذ املىمٕن٘ طٍٛ  ٙ عؼش ايحش ُ اؿاد ٖظت لة المش

ٓ م  ي ٖعاد م  ي ِز مثاٌٗٛ ٔ ٦   ػ ًاا م ٔناُ بعضّي ٖحيٕة ااواسٚ وذٚ وَ الضوَ م  ي ٖعضه بغت923

َ مٔ ٖمحين م ٔيذ  حمشست لواسٚ بعضّي مسبق وشات م وان ِبٛ بَ مجاص م الزٙ ذحمي وَ  ٖعضه م ٔيذ ٖظح

لعذٚ ػّٕس م  ي عضه م  ي ٔل٘  805م  ي عضه م  ي ٔل٘ طٍٛ  789-788 ي عضه م  ي ٔل٘ وَ  783-787

809-811 . 

 . 1/396اٌظش : الحير ٛ الماٗ ٛ 
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ا٥ٌظحاً ٔالحيعأُ   لداسٚ ػ٤ُٔ املذٍٖٛ م ٔب  الازشاعات ادزذٔدٚ بز  ااتزٕٚ     

م ٖضززاف لة رلززك ذززشٔب صززغتٚ   ،ززرتات      (1)ٔمبٍززاٞ العززي عمززٜ وٍاززب ا٧وززت   

م ٔا٥مٗاص لة مذذ املحيااسع  عمٜ لواس ّا  (2)شاٞ وحمٛ اؿظٍٗ وق مو وحيماعٛ

   ذشٔبّي ادذٔدٚ .

 ماززق ،ززرتات ِٔحمزززا طمظززمٛ وحيماعززٛ وززَ اـاززٕوات ٔاؿززشٔب الماززتٚ  

وَ ايذٔٞ ٔا٥طحيمشاس ٔا٥ٌؼغاه     ا٦ٗت اؿٗاٚ الٕٗوٗزٛ   -غالًبا  -طٕٖمٛ 

 ملظحذ الٍبٕٙ ..وٕاطي الضٖاسٚ ٔتذوات الضاٟشَٖ ٔدسٔغ أم 

ٔيذ اٌحيّٜ ا٧وش لة  ذتن موشاٞ وحمٛ   اتحيٗزاس موزت املذٍٖزٛ مبباسنزٛ وزَ      

م ، صززبر  املذٍٖززٛ  ابعززٛ اوززاسٚ وحمززٛ م ٔمصززبح موتِززا   (3)الظززمااُ املىمززٕن٘

بعززذ الززذعاٞ ٌاًٟبززا ٧وززت وحمززٛ م ٖززذٖش اؿحمززي با ززْ م ٖٔززذعٜ لززْ عمززٜ املٍززابش    

سٚ وحمزٛ جزضٞ وززَ دتزن لوزاسٚ املذٍٖزٛ وززَ       زي موزت وحمزٛ م ٔمصززبح اوزا    لمظزمااُ  

 املحمٕغ ٔالضشاٟب م ٔاٌحيّٜ العّذ املىمٕن٘ ٔا٧وش عمٜ ِزا اؿاه .

موا ا٧ذٕاه ا٥يحيازادٖٛ ; ،حماٌز  يشٖبزٛ الؼزبْ وزَ ا٧ٔبزا  الظٗاطزٗٛ وزَ         

ذذٖت ادذٔدٖٛ ٔاملشأذٛ ب  ا٥باشاب ٔا٥طزحيمشاس م ٔبالحيزال٘ الضزٗش ٔػز٘ٞ     

 ا٧تشٝ .وَ الظعٛ   ا ا٥ت 
                                                           

ٛ وا٦ً : ال اٌظش (1) ٙ بَ مجاص طٍ ٛ  736اشا  ب  ط ٗن بَ وٍإس ٔٔد  787م ٌٔعت بَ وٍإس ٔمجاص بَ ِبٛ طٍ

بَ  ٔوٍإس م ِز709 طٍٛ وٍإس بَ نبٗؽ متْٗ ابَ ٖذ عمٜ ومبن ٔومحين . مجاص بَ ٔوٍإس مجاص بَ م ٔومبن

 . 260-2/259مجاص ٔواجذ بَ ومبن ٔومحين واجذ ٔلذ ط ٗن بَ وٍإس ٔٔدٙ بَ مجاص . الحير ٛ الماٗ ٛ 

وَ صٕس الاشا  ب  موشاٞ املذٍٖٛ ٔموشاٞ وحمٛ قا٥ٔت موت وحمٛ يحيادٚ بَ لدسٖع ا٥طحي٦ٗٞ عمٜ املذٍٖزٛ   (2)

م ٔمحمٛ ياطي بَ مجاص عمٜ موت وحمٛ طزٍٛ   4/141ِز . اٌظش  اسٖخ ابَ تمذُٔ 617عذٚ وشات م   طٍٛ 

 . 3/93ِز . اٌظش لؼاف الٕسٝ 622

ٛ م ٛ   الاشا  ب  مب٘ من٘ ٔمتْٗ غامن عمٜ لواسٚ وحمٛ م ٔامٗاصٓ لة غامن ٔ ذتن مجاص بَ ػٗر وت املذٍٖ

 . 3/76م ٔلؼاف الٕسٝ  1/460ِز . اٌظش العمذ الاى  687ِز م 675ِز م 671م ٔقاسبحيْ وعْ طٍٛ 

ٗ   819بعذ رلك اطحيماو  الع٦يات ب  موشاٞ وحمٛ ٔاملذٍٖٛ ذحيٜ طٍٛ    ِز م ذٗت  ذتن موزت وحمزٛ    عز

 م  3/177ٔالحير ٛ الماٗ ٛ  3/440موت املذٍٖٛ عٍذ الظمااُ املىمٕن٘ . اٌظش العمذ الاى  

(3)  ٛ ِز مسطن موت وحمٛ الؼشٖف بشنات جًٗؼا لة املذٍٖٛ م ،عضه موتِا بٗغي بَ تؼشً لحماشٚ 883  طٍ

٘ عمٜ ر ُ املىمٕن ْ م ٔع  قىذ بَ يظٗان بَ صِت م ٔٔا،ش الظماا لك م ٔوَ ٔيحيّا صاس الؼحماٖات عمٗ

 موت املذٍٖٛ  ابًعا ٧وت وحمٛ .

 . 3/416م ٔالحير ٛ الماٗ ٛ  4/635اٌظش : لؼاف الٕسٝ 
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رلك مُ املذٍٖٛ ناٌ   عحيىذ عمزٜ وزٕسدَٖ سٟٗظز  م ِىزا الضساعزٛ ٔتزذوات       

الضاٟشَٖ ; ، إبٛ ا٧سض م ٔٔ،شٚ املٗآ م ٔناشٚ مػحاس الٍ ٗن م ِزٓ العٕاون 

ػحمم  وٕسًدا جًٗذا لعذد وَ ا٧طش   املذٍٖزٛ م الزيت كمزك ا٧سابز٘ م ٔناٌز       

 لززذ   املاززادس الززيت سجعٍززا للّٗززا  املمحمٗززات   الغالززب وحيٕطززاٛ ٔصززغتٚ م ٥ٔ 

لػززاسات لة ومحمٗززات ٔاطززعٛ  ٍؼزز١  ززشٔات عشٖضززٛ م ،ضزز٦ً عززَ  زز  ش وٕاطززي       

 الضساعٛ با٥باشابات ٔال ، ٔطٍٕات المرط .

وٕاطي اؿخ ٔالضٖاسٚ م ِٔ٘ وٕاطي     رتنض ،حماٌ  الضاٟشَٖ تذوات ٔموا

وزَ  مٔاتزش ػزّش رٙ اؿحزٛ    ياتٚ غالًبزا م  بمزغ رٔس ّزا   مٔاتزش رٙ المعزذٚ لة      

م ذٗت  ان يٕا،ن اؿخ الؼاوٗٛ ٔاملازشٖٛ م ٖحيمزذوّا ادىزن م الززٙ     نن عاً 

 ٕص  عمٜ ال مشاٞ م ٔكااات لمىظحذ الٍبٕٙ ٔالعاوم  غالًبا موٕا٥ً  وعْ تىن

ناٌ  ؼىن املتٚ ٔالاٗزاب   نىا م مجًٗعا ا٧طش  عي ٔيذ م املذٍٖٛ مطش ٔبعض م ،ْٗ

م  (1)٥طحيمبايا م ٖٔمبع اـمعٛ الظمااٌٗٛ حيْم ٔخيشد ا٧وت ٔذاػٗايذاٖا  ٔبعض

 مبت املذٍٖٛ بعذ سذٗن المٕا،ن  ٔوا م طبعٛ لة مٖاً  ٦ ٛ وَ ٖمٗىُٕ الضاٟشُٔ ٔناُ

 مُ  عٕد لة ذٗا ّا الٕٗوٗٛ البظٗاٛ م ٔوٕاسدِا ادذٔدٚ .

ُٔ تز٦ه  م ٔوزا ٍٖ مزْ الضاٟزش   ٥ٔ ػك مُ وا ؼىمزْ المٕا،زن وزَ كاازات     

لياوحيّي الماتٚ م ٖؼحمن وٕسًدا ٧طش نزاتٚ م ِٔززٓ عٕاوزن ليابٗزٛ ٥يحيازاد      

املذٍٖٛ م لحمٍّا ٥ ؽمٕ وَ طمبٗٛ صس  الحيٕانن لزذٝ ،٠زٛ وزَ املظزحي ٗذَٖ وٍّزا م      

 مٍق مبا ٖ  ّٗا وَ امل ااات م ٔ ٕ،ش عمٜ ٌ ظّا لٌؼزاٞ ،اعمٗزات ايحيازادٖٛ      

 ا ا٥ت ا٧تشٝ .

ما،ٗٛ العاوٛ م ،حماُ   املذٍٖزٛ قضزٍاُ سٟٗظزٗاُ يزا م ِىزا      موا اؿالٛ الا

ذممات العمي   املظحذ الٍبٕٙ م ٔاملذاسغ الٕي ٗٛ اليت مٌؼ ِا عذد وَ مصراب 

ب ٔاملٕطزززشَٖ وزززَ تزززاسد املذٍٖزززٛ غالًبزززا م ٔمٔي زززٕا يزززا بًٕٗ زززا ٔدنزززان   صزززاملٍا

 ٔاملذسط  .ٔبظا   لٍٗ ش وَ غ٦يا عمٜ الا٦ب 

                                                           

 . 262اٌظش : ٌاٗرٛ املؼأس م ص  (1)



 مالمح األدب في المدينة المنورة في العهد المملوكي

 

33 
ِزززَٖ ادضززٍ  عززذد وززَ العمىززاٞ ٔاملززام   بززالعمًٕ الؼززشعٗٛ   ٔيززذ رّززش  

(1)ٔالحياسٖخ ٔالمغٕٖٛ
بَ قىذ بَ ،شذُٕ م ٔعبذ اهلل بَ قىذ املاشٙ م  عم٘ وان ; 

املممب بالع ٗف املاشٙ م ٔعبذ اهلل بَ ،شذُٕ املالحم٘ م ٔلبشاِٗي بزَ ممحزذ بزَ    

ٔعبذ الشذٗي بَ  م ٍذٙاـح قىذ بَ ٔممحذ م الضسٌذٙ قىذ بَ ٔعم٘ م اـؼاب

ٔنزاُ لبعضزّي   ذظ  بَ مب٘ بحمش العشاي٘ م ٔقىذ بزَ مبز٘ بحمزش املشاغز٘ م     

ٔاؾزرب م ٔال مزك ; نالؼزّاب     اػحيغاه قذٔد   العمًٕ ا٧تشٝ ; ناؿظزاب م 

عزابشُٔ   خم ٔػاسك   ِزٓ اؿشنٛ العمىٗٛ ػٕٗ (2)ا٧بؼٗا٘ م ٔالحيم٘ اؿاين

  ٛ لة آتزش عىزشٓ م ٔ شنزٕا و٤ل زات   ال مزْ       ٔفأسُٔ م مياً بعضزّي   املذٍٖز

ن وازاه قىزذ بزَ عبزذ الززشمحَ     ٔالحي ظزت ٔاؿزذٖت ٔالرتاجزي ٔ زاسٖخ املذٍٖزٛ م      

ي بَ قىذ بَ صذٖش م املممب ٗبَ عبذ اهلل الظىّٕدٙ م ٔلبشاِ ٔعم٘ م الظ أٙ

ٔاطزززحي اد وزززٍّي نزززن وزززَ ذضزززش ذممزززا ّي وزززَ مِزززن املذٍٖزززٛ مبظزززٍذ اؿزززشو  م 

 ٔالضاٟشَٖ .

ٕ وززش الزززٙ ا،حيمذ ززْ اؿٗززاٚ  ا٧ : اؾّززات الش ٗززٛ مٔ  الاما،ٗززٛ   املذٍٖززٛ ِزز

ا٧ِمٗٛ رات الظماٛ ٔالاشاٞ م اليت  ظحيماب العمىاٞ املبزذع  م ٔ حمزا،٤ِي عمزٜ    

لبذاعّي م مٔ  غٍّٗي بعااٞا ّا عَ الظع٘ ٔساٞ لمىٛ العٗؽ م ٔ عٍّٗي عمٜ الحي شغ 

ٕ   م ٔلبززذاعا ّي  ّيلعمززٕو ًدا   المززاِشٚ ٔدوؼززش ٔذمززب   عمززٜ مززٕ وززا نززاُ وٕجزز

ٔاملٕصن ٔغشٌاطٛ م ٔغتِا وَ عٕاصي ااوزاسات ٔيازٕس املٕطزشَٖ م الزيت   زحيح      

ب٦طا ّا ٔفالظّا لمعمىاٞ ٔا٧دباٞ م ٔكزٍرّي املحما،ز ت مٔ الٕرزاٟف م ،إوزاسٚ     

 ٛ َ  (3)املذٍٖٛ باشاعا ّا ادمٗٛ م ٔب لٛ وٕاسدِا املالٗز و٤ِمزٛ ٥طزحيمااب    مل  حمز

   -ىززاٞ ٔااٌ ززاي عمٗززْ م ٔاؿالززٛ ا٥يحياززادٖٛ لمىذٍٖززٛ مل  ٍحززب   مذززذ وززَ العم

وزززَ املٕطزززشَٖ    مزززك ال زززرتٚ وزززَ ٖحيظزززق  زززشا٣ٓ    -ذزززذٔد وعمٕوا ٍزززا ذحيزززٜ ا٩ُ 

                                                           

م ٔالحير ٛ الماٗ ٛ  263م ٌٔاٗرٛ املؼأس م  144م ٔرٖن طبمات اؿ ار م  3/155اٌظش : الذسس الحماوٍٛ  (1)

 . 2/146م ٔالبذس الاالق  11/28 م ٔالضٕٞ ال٦وق 1/102

 . 1/37م ٔالبذس الاالق  9/48اٌظش : الضٕٞ ال٦وق  (2)

 . 5/245ٔ  32-8/2اٌظش : الضٕٞ ال٦وق  (3)



 المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة

 

34  
ٔاِحيىاوزززْ بزززالعمي يززززا الٍزززٕ  وزززَ الحيززز  ت   اؿٗزززاٚ الاما،ٗزززٛ م ٔ زززبين املزززام      

 املبذع .

  اابزذا  ا٧دبز٘     امل٦وزح العاوزٛ لمىز٤ شات     -  اعحيمزادٙ   - مك ِز٘  

الب٠ٗززٛ العشبٗززٛ المذميززٛ بعاوززٛ م ٌظززحيٍحيحّا وززَ مٖززٛ يززشاٞٚ       املذٍٖززٛ غاصززٛ م ٔ   

،اذاززٛ ؿالززٛ ا٧دب   عاززش وززَ العاززٕس م ٔ  ب٠ٗززٛ نززبتٚ ; ناؿحززاص مٔ      

واش م مٔ ب٠ٗٛ صغتٚ ; نرمب ٔغشٌاطٛ م ٔتاصٛ لرا  حيبعٍا اـط البٗاٌ٘ لعذد 

 ا٧دب٘ ..ا٧دباٞ م ٔوظحيٕٝ لبذاعّي 

   ا٧دب   املذٍٖٛ املٍٕسٚ   العّذ املىمٕن٘ٔعمٜ بٕٞ ِزٓ املمذوٛ ٌٍظش 

ِز م لٍظحيٍحيخ امل٦وح العاوٛ اليت  ظّش عمْٗ م ٔالظىات الظاِشٚ ،ٗزْ  648-932

. 

م  وٕانًبزا لمرشنزٛ العمىٗزٛ غالًبزا    ٔمٔه وا ٌمرظْ   ِزا ا٧دب مٌْ نزاُ  

ٔالحيراٗن  م العمى٘ الحيراٗن : ٔالعامل امفٔامل العمي طالب ػ اٗٛ   يحيىق ذٗت

ا٧دب٘ م ،رتآ عامًلا   ال مْ م ٔالحي ظت م ٔاؿذٖت ... لة جاٌب رلك ػزذ لذٖزْ   

 تااٟحل ػعًشا ٌٔاًشا م ِٔزٓ تاصٗٛ وَ ; ا٧دب٘ الرتاث ٌإص وَ نبتٚ ذا،ظٛ

الؼٗخ  م ،ٗحمُٕ ببعض بعضّا ٖٔحي  ش م عٍاصشِا  رتابط ذٗت م ااط٦وٗٛ الاما،ٛ

ًّا ذا،ظ لمذس نبت وَ الؼعش ٔاـاب  ٌ ظْ الٕي    ِٕٔ م عمىْ   وحيبرًشا ،مٗ

 ٔاؿحمي ٔا٧وااه م ٔياس٢ جٗذ لحمحيب ا٧دب .

٥ٔ ٌحمززاد لززذ  شمجززٛ وززَ  ززشاجي العمىززاٞ املحيىٗززضَٖ ؽمززٕ وززَ ِزززٓ الاٍاٟٗززٛ  

    ٛ يعزن   املحي٦محٛ م رلك مُ املٍّخ الاما  الزٙ  شطزخ   رزن اؿضزاسٚ ااطز٦وٗ

  العمًٕ المغٕٖٛ مص٦ً وَ مصٕه العمًٕ الؼزشعٗٛ م ،حمحيزب   ظزت المزشآُ م ٔػزش     

بّا عمٜ الذ٥لٛ ٔاملعٍٜ   ظحيؼّذ م ٔالٍاشٖٛ الؼعشٖٛ بالٍإص وم٠ٗٛ الٍبٕٙ اؿذٖت

  مين  مذٖش م ِٔزا ٖ ظش لٍا مًٖضا نُٕ المغٛ ٔا٧دب عٍاًشا مطاطًٗا   وٍّخ 

 الحمزززشٖي المزززشآُ بعزززذ - اىزززعمّٗ الاالزززب ٖعحمزززف م يالمزززذٖ وٍزززز ٔالحيعمزززٗي الرتبٗزززٛ

وٍز ٌعٕوٛ مر اسٓ م ٔتشص ا٩باٞ ٔاملعمىُٕ عمٜ مُ ت ظ  -ٔاؿذٖت الٍبٕٙ 

طززمٗمحيّي م ٔ اززمن  لحيعززضص ; الٍاززش ٔبززذاٟق الؼززعش عٗززُٕ وززَ كحيززاسات اؾٗززن الٍاػزز١

 يشاٟرّي م ٔ  حيح مرِاٌّي م ِزا   فاه الحيراٗن .
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وش كحيمزف لة ذزذ وزا ; ٧ُ اابزذا    ا٧دب ٖمحيضز٘      موا وٗذاُ اابذا  ،ا٧

ًٌززا   عززَ رززشٔف اابززذا    العمززي م ٔرّززٕس ا٧دٖززب الزززٙ ّٖززض   رشًٔ،ززا كحيم ززٛ مذٗا

ٔجذاُ الٍاغ ٥ ٖحمُٕ بالحيراٗن ٔذذٓ ... بزن ٖضزاف لة رلزك وِٕبزٛ ّٖبّزا اهلل      

 لبعض تممْ م ٔرشٔف وؼزحعٛ  ٍىز٘ املِٕبزٛ ٔؼزٕه دُٔ ٔمدِزا م ٔ  تزز بٗزذِا       

 ،حيىٍرّا ،شصٛ الظّٕس ٔالحيإس .

نززاُ اابززذا    -٧ٔطززباب متززشٝ نززاتٚ ٥ فززاه لبراّززا ا٩ُ    -لزززلك 

ا٧دب٘ وحي تًشا عَ اؿشنٛ العمىٗٛ بضق تإات ; ،عمٜ اوحيذاد العّذ املىمزٕن٘  

 ٥ لذ   املذٍٖٛ املٍٕسٚ ا٧دباٞ املشوٕي  م الزَٖ ّٖضُٔ الظاذٛ ا٧دبٗٛ .

وَ الؼعشاٞ م ٔعذد نبت وَ الٍظاو  م ٔعذد ميزن  ناُ ٍِاك عذد يمٗن 

 وَ الحمحياب ٔامل٤ل   م ٔلحمَ ا٧دباٞ املبذع  لبذاًعا وحيىًٗضا غاٟبُٕ .

ٍصا وزَ  زشاث المزشُٔ الزيت        ٔصصصزَم ٥ٔ ػك مُ ِزا اؿحمي وشُِٕ بالَمْذِس الَّززٙ 

ا محمي عمّٗا م ٔوا ٔصمٍا   ا٧دب ذحيٜ ا٩ُ يمٗن م ،اىٛ كإطات ناتٚ و

٧بزٕاب م ٖٔضزعّا   مٖزذٙ    اصال   غ ٕا   اـضاَٟ املغممٛ م  ٍحيظزش وزَ ٖ زحيح يزا     

 ادمم  لحي شد لة الٍٕس م لزلك يذ ٖحيغت ِزا اؿحمي بعذ ذ  .

لزا ;   ذذٔد وا ب  مٖذٍٖا ا٩ُ ط يذً س٣ٖزٛ ؿالزٛ ا٧دب م ٔمػزّش ا٧دبزاٞ     

   املذٍٖٛ    مك ال رتٚ .

 ٍٕسٚ   العّذ املىمٕن٘ :الؼعش   املذٍٖٛ امل

  ٛ ،الزززَٖ ;  نززاُ الؼززعش صززاذب املحماٌززٛ ا٧ٔة   طززاذٛ ا٧دب   املذٍٖزز

ٖزززنش امل٤ستزززُٕ ٔاملرتمجززُٕ مٌّزززي يشبززٕا الؼزززعش نززاتُٔ .. وزززٍّي العمىزززاٞ م     

ٔادذ ُٕ م ٔالمغُٕٖٕ ; نالؼٗخ قىذ بَ عم٘ بَ تٜٗ الغشٌاط٘ م ٔل اعٗن 

عٗذ بَ عبذ اهلل املذٌ٘ م ٔامحذ بزَ قىزذ بزَ    م ٔقىذ بَ ط بَ قىذ املمذط٘

 بٍذاس اـمٗم٘ ... ٔغتِي نات .

ٔوٍّي وزَ غمزب عمٗزْ الؼزعش م ،حمزاُ مرّزش وزا ٖعزشف بزْ م وازن : عمز٘ بزَ             

قىززذ اـحٍززذٙ م ٔمميززَ بززَ قىززذ الحيٌٕظزز٘ م ٔعبززذ الظزز٦ً بززَ عبززذ الِٕززاب  

 الضسٌذٙ م ٔممحذ بَ اؿظ  م املؼّٕس بابَ الُعمٗف .
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ّنش ٍِا مُ املذٍٖٛ ب٠ٗٛ ػعشٖٛ عشٖمٛ   اؾاِمٗٛ ٔااط٦ً م ٔيذ م،زشد  ٔلٍز

،مشٚ تاصٛ   نحيابْ ) طبمات ،رٕه الؼعشاٞ ( م ٔٔص ّا  اؾىر٘ ط٦ً ابَ يا

م ٔلٗع غشًٖبا مُ ؼا،ظ عمٜ  (1)ب ٌّا مػعش المشٝ م ٔمناشِا ،ر٥ًٕ   الؼعشاٞ

 ِزا الٍّخ   العاش املىمٕن٘ .

 الزٙ ٔجذ ْ   املذٍٖٛ املٍٕسٚ   ا٧غشاض الحيالٗٛ : ٖٔحيٕص  الؼعش

 ا٧غشاض الذٍٖٗٛ م ا٧غشاض الٕجذاٌٗٛ م املذاٟح الش ٗٛ .

ِٔززٕ الؼززعش الزززٙ يالززْ وبززذعٕٓ اطززحيحابٛ لززذٔا،ق لمياٌٗززٛ م  

ِزا المُٕ عٍذ العمىاٞ ٔا أسَٖ م ِٕٔ مناش وا ٔصمٍا  ٖٔحماش

رتاجزززي م ٖٔحيضزززىَ ذحيزززٜ ا٩ُ م ٔوعظىزززْ   نحيزززب الحيزززاسٖخ ٔال 

 املذاٟح الٍبٕٖٛ ٔالحيٕطن م ٔالحيإف م ٔاملٕاعظ ٔاؿحمي .

    رلزك العاززش م ذٗزت خياززحل   اموزا املزذاٟح الٍبٕٖززٛ ; ،ّز٘ اوحيزذاد ملززا ػز     

م  لززززنش لاٟزززن سطزززٕه اهلل  -ٔسمبزززا دٖٕاٌزززْ نمزززْ  -الؼزززاعش يازززٗذ ْ 

عزٕٚ  ٔعشض جٕاٌزب وزَ طزت ْ العازشٚ م ٔيزذ  حي ممزّا وٕايزف  ٕطزن ٔدعزاٞ م ٔد         

م ٔوَ رلك يزٕه   لمىحيمم  مُ ٖٕانبٕا الؼاعش   الحيغين غااٟاْ ٔوعحضا ْ 

 َ ٘  ػّاب الزذٖ َ  ممحزذ  العبزاغ  مبز عمز٘ بزَ عىزشاُ ; مذزذ ا زأسَٖ   املذٍٖزٛ م        بز

 : (2)ٔاملٍماع  لمعبادٚ

ٌصا      ِصزصا الَِّزٙ َيزابص َيٕطصزِ  اْس صَمزٜ َ،زذص

ًص وصْبعص    الذص اِاْطززز٦َ ُِْصززززصا الَّزززِزٙ ػصززز  ُاززز

ِصبصززز ْ  ًٍزززا بصْعزززذصوصا رص  ِصززززصا الَّزززِزٙ سصدال عصٗ

  ٛ ٔصاِطززعص ِْ طاززْشُي الَمززِٕه   ِصزززصا الَّززِزٙ ِ،ٗزز

 

ٖصُرزززنِ     ٍُْح المَّٗزززِن َلزززْي  ٔصُجززز ٔصعصزززادص   َلززز٦ًٗ 

ٌصاِطزززُخ امِلَمزززنِ  ِصززززصا   ٔصدصوالزززشص الحما  زززشص م 

َص الِعَمززنِ      ٖصْؼززِ ٘ ِوزز  ُْ  ِصزززصا الَّززِزٙ ِسٖمازز

ًٌا    ٔصجصززززْذتص ِلظصززززا  ُْ ٦ًِٟ َ،ماززززنِ َ،ززززِإ  َيززززا

ٔيذ ػا    املذاٟح الٍبٕٖٛ رنش المحٕٞ لة محآ صمٜ اهلل عمْٗ ٔطمي ِشًبا  

م ٔسغبززٛ   الحيٕبززٛ ٔ  ذٗززاٚ جذٖززذٚ م نىززا   يززٕه مبزز٘ الربنززات   وززَ الزززٌٕب 

                                                           

 . 231-1/251اٌظش : طبمات ،رٕه الؼعشاٞ   اؾاِمٗٛ  (1)

 . 2/263 زنشٚ الٍبْٗ   مٖاً املٍإس ٔبٍْٗ  (2)

شعععععععععععععععععععر  -أ 
األغععععععععععععععرا  
 الدينيعععععععععععععععععععة  
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الحيٌٕظ٘ م ِٕٔ وَ ا أسَٖ الزَٖ مياوٕا   املذٍٖٛ ذحيٜ ٔ،ا ّي م  قىذ بَ مميَ

 . (1) (ٔ ٜ ٌ ظْ ) عاػش الٍيب

 ذممززززز  بزززززذاس ذمزززززّا مػزززززشف اـمزززززش   

 ٔتم زززز  تم زززز٘ نززززن ػزززز٘ٞ ٖعززززٕيين   

 ٔوزززززا بززززز٘ ٌّزززززٕض غزززززت مٌززززز٘ طزززززاٟش   

 ٛ  قىزززززززذ ٖزززززززا مٔ،زززززززٜ الٍبزززززززٗ  روززززززز

  عززززززاري لجشاوزززززز٘ ٔجمزززززز  تاٗزززززز٠يت  

 ٔمٌززززززز  ػززززززز ٗق   الززززززززٌٕب وؼززززززز ق 

 ٛ  صزززززززز٦ٚ ٔ ظززززززززمٗي عمٗززززززززك ٔسمحزززززززز

 

 قىززززززذ ادىززززززٕد بززززززاـمش ٔاـمززززززش    

 عزززَ المازززذ ل٥ وزززا لزززذٙ وزززَ العؼزززش   

  ٕ  ُ وزَ ٔاِزب الزشصي   بؼٕي٘ ٔذظزَ العز

 رى٠زززز  ٔيززززذ ٔا،ٗزززز  بابززززك مطحيظززززم٘

 ٘  ٔمػزز م  وززَ ،عمزز٘ المبززٗح ٔوززَ ٌامزز

ًٌززززا   المٗاوززززٛ بززززالعحيش      ، ززززز لزززز٘ موا

 عمٜ آلك الازرب الحمزشاً رٔٙ الظزبش   

ًٌزا     ٖٔحيذاتن وق املذاٟح الٍبٕٖزٛ الحيٕطزن بشطزٕه اهلل      م ٖٔحي زشد الحيٕطزن مذٗا

ٖٔحي زأت بز  الزذعاٞ لة    م ٖٔابح غشًبا وظحيم٦ً م بمااٟذ ٔومإعات ناومٛ 

  الؼززززاعش م ٔبزززز  ااغززززشاي  اهلل طززززبراٌْ ٔ عززززاة   مُ ٖؼزززز ق سطززززٕه اهلل 

م ٔالامب وٍْ مُ ٖشطزن   ٔاـشٔد عَ اؿذٔد الؼشعٗٛ لة كاطبٛ سطٕه اهلل 

الؼززاعش م لت ززا    ر٦يززا ٔيززذ ايذاٖززٛ م ،ىززَ الٍززٕ  ا٧ٔه يززٕه       ٌ را ززْ لة 

 : (2)قىذ بَ عم٘ الغشٌاط٘

 جشوززززز٘ عظزززززٗي ٖزززززا ع زززززٕ ٔلٌزززززين  

  ْ  ،بزززززززززززْ  ٕطزززززززززززن آدً   رٌبزززززززززززز

 

   ْ  مبرىززززززذ مسجززززززٕ الحيظززززززاوح ،ٗزززززز

    ْ  ٔيززززذ اِحيززززذٝ وززززَ ٖمحيززززذٙ ب بٗزززز

 : (3)ٔوَ الٍٕ  الااٌ٘ يٕه قىذ بَ عبذ اهلل بَ لبشاِٗي املذٌ٘ 

   ٙ  ميزززٕه : ذبزززٗيب ٖزززا قىزززذ طزززٗذ

 عظززٜ ٌ رززٛ ٖززا طززٗذ اـمززش مِحيززذٙ

 

 وزززز٦رٙ عٗززززارٙ وززززَ بززززْ م ٕطززززن     

  وحيعاززززنبّززززا وززززَ بزززز٦ه م لٌززززين 

ِٔزا الٍٕ  وَ الحيٕطن ناُ ػاًٟعا   وعظي ممزاٞ العزامل ااطز٦و٘ آ٠ٌزز ;      

م ٔالحيز  ش مبٍزاص     لعٕاون ناتٚ م وٍّا الحيازٕس اـزاص لؼ ازٗٛ سطزٕه اهلل     

                                                           

 . 2/257 زنشٚ الٍبْٗ  (1)

 . 2/219عمذ الاى  ال (2)

 . 9/115الضٕٞ ال٦وق  (3)
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ٔا،ذٚ م ٔوٍّا ا٥ػاِات الإ،ٗٛ املغالٗٛ م اليت ؽشد عزَ ذزذٔد الؼزش  م ٔيزذ     

م ٔناٌز   اٟذ اليت يايا ػعشاٞ املذٍٖٛ رّشت آ اس ِزٓ ا٥ػاِات   بعض الما

 . املذٍٖٛ ٔمِن ا أسَٖ وَ عذد طمحمْ الزٙ الحيإف اٌحيؼاس وظاِش وَ وظًّشا

ٔتىن الؼعش الززٙ ٍٖزض  وٍضًعزا صزٕ،ًٗا صزًٕسا سوضٖزٛ م  حيحمز١ عمزٜ وعزاٌ٘          

ٔالزززات اايٗززٛ م   -املززشمٚ  -الغززضه م ٔؼززذث  ززذات٦ً بزز  ادبززٕب اؿظزز٘    

َ ذبٗبزٛ ٖعؼزمّا الؼزاعش م ٖٔازف ِٗاوزْ بّزا م ٔيزذ ٖازف         ،ٗحمُٕ اؿذٖت عز 

طززبراٌْ  -بعززض قاطززٍّا الظززاِشٚ م ِٔززٕ ٖماززذ بزززلك الذ٥لززٛ عمززٜ ذبززْ هلل 

 ٔمذٕالْ ٔمػٕايْ . -ٔ عاة 

ٔيذ يٍح الؼاعش لة بعض املعزاٌ٘ املؼزعشٚ بزاؿمٕه ٔالزحيمىحل م عمزٜ مزٕ       

اٞ مِزن املذٍٖززٛ م ٔيززذ  وزا لززذٓ   ػزعش ابززَ عشبزز٘ م ِٔززا المززُٕ يمٗزن عٍززذ ػززعش    

ٔجذت وٍْ ػاًِذا ٔاذًذا لؼاعش ومذط٘ م جأس   املذٍٖزٛ وزذٚ وزَ الزضوَ م  زي      

 : (1)ل اعٗن بَ قىذ م ٖمٕه ِٕؼٕه لة وحمٛ ; 

 تزززززٌٔ٘ وززززين ٔم،شدٌٔزززز٘ ٔغٗبززززٕا  

 ،ٍززززاٟ٘ بمززززاٟ٘ ،ززززٗحمي ٔلززززذٖحمي   

 عمىززحيي وززشادٙ م نززن ياززذٙ مٌززحيي

،ىززززززَ ٖظززززززحياق صززززززرًبا ٔيززززززذ راي 

 ٔصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززمحمي

 

ٜ  ٔجٕدٙ عين     ص ا حمي اؿظزٍ

 ذٗززا ٘ ممززا ٘ ٔالممززا عٗؼزز٘ ا٧ٍِززا

 ٔمُ ،ززز٤ادٙ مزززٕني طزززاد ٘ ذٍزززا  

 ٜ  ٥ٔ طزٗىا لُ نززاُ يززذ ػززّذ املعٍزز

ٔوَ الٕابح مُ الؼاعش تىن ٌ ظزْ عمزٜ ِززٓ الازٗاغٛ م ،حيبزذٔ ،ّٗزا آ زاس         

 الحيحممف    ماق العباسٚ لة مجن صغتٚ وحي٦ذمٛ .

ٗ  م ٔمل ٖؼق ،ّٗي م   ذ  لذ ٔاؿش مُ ِزا المُٕ مل  ظغْ ٌ ٕغ املذٌ

ػززعًشا آتززش ٖحيغٍززٜ ،ٗززْ مصززرابْ باملذٍٖززٛ م ٖٔزززنشُٔ بؼزز٘ٞ وززَ الٍؼززٕٚ ٔال  ززش   

لياوحيّي ،ّٗا م ٔيذٌّٔا ٌعىٛ ٖؼحمشُٔ اهلل عمّٗا م ٔيزذ  حمزشس ِززا املعٍزٜ       

 : (2)ػعش بعض ا أسَٖ م ٔغاصٛ عٍذ مميَ بَ قىذ الحيٌٕظ٘ م الزٙ ٖمٕه

                                                           

 . 3/307العمذ الاى   (1)

 . 1/352الحير ٛ الماٗ ٛ  (2)



 مالمح األدب في المدينة المنورة في العهد المملوكي

 

39 
 ٔصززززززززززز٦ٚلُ عٗزززززززززززًذا باٗبزززززززززززٛ  

 ٌِعصزززيا بزززاي ٔاطزززق الؼزززحمش عٍّززززا    

 نزززززززي كٍٗحيّزززززززا ،ٍمززززززز  الزززززززحيىين 

 ٔلرا نززززززاُ   البمٗززززززق بززززززشت٘

 َ  ،اػززززّذٔا لزززز٘ بحمززززن تززززت ٔميزززز

 

 مبازززززمٜ الشطزززززٕه   ٖزززززًٕ عٗزززززذ    

 ،ّزززز٘ بؼززززشٝ لحمززززن عٗززززذ طززززعٗذ  

 آتزززززش العىزززززش وزززززَ وحمزززززاُ بعٗزززززذ

 ٔ ٕطزززززززذت طٗزززززززب راك الازززززززعٗذ

   ٙ  عٍززززززذ سبزززززز٘ ٔوبززززززذٟ٘ ٔوعٗززززززذ

ذٖين   املذٍٖٛ ; بعض اؿحمي ٔاملٕاعظ م ال الؼعش    ٍحيؼش اليت املعاٌ٘ ٔوَ 

ذٗت ٖحيٕجْ الؼاعش لة ا٩تشَٖ باشي ػحيٜ م ٔتذ ّي عَ المٗي الزيت ٍٖبغز٘ مُ   

كحيمزز١ بّززا ٌ ٕطززّي م ٖٔزززنش بحيمززٕٝ اهلل م ٔذظززَ العبززادٚ م ٔالحيىظززك بززا٩داب  

 : (1)ااط٦وٗٛ م ٔوَ رلك يٕه ياب٘ املذٍٖٛ صَٖ الذَٖ عبذ الشذٗي العشاي٘

 ًٖٕوززززززززا سجززززززززن وظززززززززمي  لُ عززززززززاد

    ٜ  ،ّزززٕ جزززذٖش عٍزززذ مِزززن الٍّززز

 

 مًتززززززززززززززززززا لززززززززززززززززززْ   اهلل مٔ صاسٓ 

 بزززززززززززززز ُ تززززززززززززززط اهلل مٔصاسٓ 

 : (2)ٔوٍْ يٕه مميَ بَ قىذ   اؿحمىٛ 

 لرا طززززاه عىززززش املززززشٞ طززززش ٔطززززاٞٓ 

  ْ  ٔ  ٌ ظززززْ لُ وززززات يبززززن اٌحيّاٟزززز

 

 

 عمززٜ مٙ ذززاه نززاُ ،مززذ اؿباٟززب   

 وازززززٗبحيْ ،زززززاملٕت سمغ املازززززاٟب  

 
نززن ػززعش ٖعززشض المضززاٖا اـاصززٛ ٖمازذ بّزززا املاززامح  

لمؼاعش م وان : ِىٕوْ ٔوؼحم٦ ْ م ٔعٕاط ْ الؼ اٗٛ ; وزَ  

 ذضُ ٔ،ش  ٔذب ٔنشٓ .

ِزز( م  723ٔوااه رلك وا لذٓ لمؼاعش ممحذ بَ عبذ ادظَ املذٌ٘ )ت بعذ 

الزززٙ ٖؼززحمٕ ،ٗززْ ،مززشٓ م ٔبززعف ذالززْ م ٔتززأه مُ ٖحيعززاة عمززٜ مملززْ م وززحيعم٦ً 

 : (3)،ٗمٕه باملماً   املذٍٖٛ م

 لٌززززز٘ لٗعحزززززبين ومزززززاو٘ عٍزززززذِي   

  ٙ  ٔ،مززززش وززززق عززززذً الضٖززززاسٚ ٌززززارش

 

 

 وززق بززعف ذززال٘  ززي لززٗع وظززاعذ   

 وزززَ ذٗزززت يىعٍزززا وحمزززاُ ٔاذزززذ  

 

                                                           

 . 1/691بذاٟق الضِٕس  (1)

 . 1/353الحير ٛ الماٗ ٛ  (2)

 . 1/191الذسس الحماوٍٛ  (3)
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ٖٔمف الؼاعش عم٘ بزَ قىزذ اـحٍزذٙ وٕيزف الازرب تزبع آ٥وزْ عٍزذوا         

ٖبمغْ ترب ٔ،اٚ ٔالذٓ م ٔناُ الؼاعش وظا،ًشا   دوؼش م ٖظعٜ وَ مجن سصيْ م 

مل ٖٕ،ش   وظعآ ; مل ٖامش العٍاُ ؿضٌْ عمٜ ٔالذٓ م بن مرّش الحيحمذ م  مٌْ ٔوق

 : (1)ُ ٖؼى  بْ مذذ م ،ٗمٕهموَ  ً،اتٕ

   ٘ ٙص الؼززز ٗش ،زززإُ لززز  لُ وزززات ٔالزززذ

  ْ  ٔلشمبزززززا نزززززف اؿزززززضَٖ دوٕعززززز

 تزززٕف الٕيٗعزززٛ يبزززن ،زززٕت ٔيٕعّزززا

 

 

 دوًعزززززا ٖظزززززٗن عمٗزززززْ   الٕجٍزززززات  

 صزززززززًٌٕا يىحيزززززززْ عزززززززَ اي ززززززززٕات   

 ِزززٕ آت ،زززإرا اطزززحيمشت تٗزززف وزززا     

ٔراِشٚ نبح عٕاطف اؿضُ ِززٓ ٔابزرٛ م ،زإرا نزاُ ال مزت ٖحيعزضٝ عزَ         

ػحمٕآ مبحأس زْ   املذٍٖزٛ م ،زإُ اؿزضُ عمزٜ ا٧ب ٔس زاٞٓ ٥ ٖظزمااُ ايىزٛ م         

 ٥ٔ ٖؼحيحياُ ا٧عذاٞ .

لذ يااٟذ ٔومإعزات   -وٗذاُ ا٧غشاض الٕجذاٌٗٛ  -ٔ  ِزا املٗذاُ 

نحيبِٕا عٍذوا نإٌا   مطز اسِي م ٔنزاُ    ٖحيؼٕي ،ّٗا مصرابّا لة املذٍٖٛ م

 عَ ممذٔ  ٖمذس وِٕبحيْ ٖٔحمشوْ . ًاي ٖشذن طعًٗا ٔساٞ سصيْ م مٔ عابعضّ

ِززز( الزززٙ مٌؼززذ  699ٔوززَ ِزز٥٤ٞ قىززذ بززَ طززعٗذ بززَ عبززذ اهلل املززذٌ٘ )ت     

ياززٗذٚ طٕٖمززٛ م ٖحيىٍززٜ مُ ٖعززٕد ،ّٗززا لة املذٍٖززٛ م بعززذ مُ طٕذزز  بززْ ا٧طزز اس م 

 : (2)بْ العىٗش لاٗبٛ م ٖمٕهػٕايْ ٔذ ٖٔبٕ  ب

 مذبززززاب يمززززيب ِززززن للززززٗحمي عززززٕدٚ

   ْ  ٔ عززززززٕد بززززززالضٔساٞ صٔسٚ وززززززَ لزززززز

   ْ  ّٖزززززٕٝ اؿحزززززاص ٔمِمزززززْ ٔػزززززعاب

 ٔطززززمٜ لٗززززال٘ طٗبززززٛ ٔسعززززٜ بّززززا   

 

   ْ  لٗعززززٕد عززززٕد الٕصززززن بعززززذ رِابزززز

 يمزززززززب غزززززززذا وظزززززززحيعزًبا لعزابزززززززْ

   ْ  طزززززم٘ اؿحزززززاص ب ِمزززززْ ٔػزززززعاب

  ْ  صوًٍززززززا م ززززززٜ   عٍ ززززززٕاُ ػززززززباب

حٍذٙ ياٗذٚ وَ واش م ٖحيؼٕي بّا لة املذٍٖٛ عم٘ بَ قىذ بَ اـ ٖٔبعت 

ٔمِمّا م ،٦ ػ٘ٞ لحمن وعمي وَ وعامل املذٍٖٛ ٔمِمّا م ٖٔؼحمٕ غشبحيْ م ٔ،مذٓ 

 : (3)  واش ٖعٕبْ عٍّا م ٖمٕه

                                                           

 . 5/277الضٕٞ ال٦وق  (1)

 . 1/222 زنشٚ الٍبْٗ  (2)

 . 3/248الحير ٛ الماٗ ٛ  (3)
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 ٖززززززززا مِززززززززن املذٍٖززززززززٛ لُ ،زززززززز٤ادٙ

 وا ذحمٜ عاسض ) المشا،ٛ ( عٍذٙ

 لُ عا زززززحيي عمزززززٜ ادزززززب بٕصزززززن 

 ميعزززززذ ين ٖزززززذ اؿزززززٕادث عزززززٍحمي

 ن نززززززن غشٖززززززب مجززززززق اهلل لزززززز 

 

 نزززن ٖزززًٕ ٖازززٕف بالؼزززٕي طزززبعا     

 مبًذا م ٥ م ٥ٔ ) املمازي ( ) طزمًعا (  

   ٜ  رزززن ميؼززز٘ عمزززٜ املٕابزززق ٖظزززع

 طزززٕف   ٍزززٜ ٖزززذ اؿزززٕادث ،زززذعا    

 ٔذبٗززززززززب وززززززززق ا٧ذبززززززززٛ مجعززززززززا

ٔوَ ا٧غشاض الٕجذاٌٗٛ عٍذ املذٌٗ  : الغضه م ِٕٔ غشض لٌظاٌ٘ عاً م ٥  

عمززٜ وززا ٔي زز  عمٗززْ وززَ غززضه   ٖحمززاد خيمززٕ وٍززْ ػززعش ػززاعش م غززت مُ امل٦ذززظ  

املززذٌٗ    ِزززٓ ال ززرتٚ مٌززْ عززف ِززاد٢ م ،ٗززْ وظززرٛ وززَ اؿززضُ م ٖحيرززذث عززَ    

ا٧ػٕاي ٔالعٕاطف مناش مما ٖحيرذث عَ ادبٕبٛ م ٔتىن وعاٌ٘ الؼحمٕٝ وَ 

البعززذ مٔ ايحززش مٔ لعززشاض ادبززٕب مناززش ممززا تىززن وززَ اؿززذٖت عززَ الٕصززن   

صزز ات الغززضه العزززسٙ م الزززٙ ِزبحيززْ المززٗي ٔال شذززٛ بممززاٞ ادبززٕب م ِٔزززٓ وززَ 

 : (1)الذٍٖٗٛ ٔا٧ت٦يٗٛ م ٔوااه رلك يٕه عم٘ بَ ٖٕطف الضسٌذٙ

 مػززززززحياي يشبززززززك ٔالمٗززززززال٘  بعززززززذ  

الزززش ايحزززش املمزززٗي ٥ٔ اؾ زززا      وزززا َغ

 لُ نززززاُ    م زززز٘ سبززززاك ،ززززإٌين

 ٔوززززَ العحاٟززززب مٌززززين لززززك طززززاٟن   

 

 ٔمسًٔ عا ززززززك ٔالضوززززززاُ ٍٖحمززززززذ  

 ذوزززا نٍززز  وزززَ ذظزززَ املزززٕدٚ  عّززز

 مِزززٕٝ ِزززٕاك ٔمبحيغزززز٘ وزززا ٖماززززذ   

 ٔالزززززززذوق وزززززززين طزززززززاٟن وحيبزززززززذد   

مطباب ِزٓ الٍضعٛ العزسٖٛ الع ٗ ٛ مُ وعظزي الؼزعشاٞ نزإٌا ممزَ      َٔلعن و 

ٖؼحيغمُٕ بالعمي م ،الحيمٕٝ وَ جّٛ م ٔاملحماٌٛ ا٥جحيىاعٗٛ وزَ جّزٛ  اٌٗزٛ ؼز٥ُٕ     

 دُٔ  ٕجْ الغضه ٔجّات متشٝ .

ٜ اؾاٌب العزاط ٘ م ٔػعزن الازٗاغٛ    غت مُ الشٔ  العمىٗٛ  اغٜ مذٗاًٌا عم

 : (2)ِز(870ه رلك يٕه ممحذ بَ مب٘ الظعٕد )ت ارٍِٗٛ باسدٚ م ٔوا

 دبزززززززٕب٘ املزززززززٍحي يمززززززز  ًٖٕوزززززززا  

  ٙ  بشاٌ٘ ايحش ،انؼف عزَ بزىت

 

 ،ززززذ ك الززززٍ ع ٖززززا بززززذس الحمىززززاه 

   ٘  ،ّززززن ًٖٕوززززا مسٝ بززززذسٙ ٔ،ززززٜ لزززز

 
                                                           

 . 3/272لظابش ا (1)
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ٛ م ٔتزأه مُ  ٔ ضداد بشٔدٚ العاط ٛ عٍذوا ٖحيحممف الؼاعش الازٗاغٛ المغٕٖز  

ٖض ٘ عمّٗا ػز٠ًٗا وزَ جضالزٛ الؼزعش الرتا ز٘ المزذٖي م ٔوازاه رلزك يزٕه مميزَ بزَ            

 : (1)قىذ الحيٌٕظ٘

 ْ  ٔنزززي سوززز  نزززحيي اؿزززب عىزززَ مذبززز

 ٙ  لرا اتزززززحيمخ الظزززززش املازززززُٕ غزززززاطش

 ،حيبزززززززذٔ ٥ٔ  بزززززززذٔ طزززززززشاٟش لزززززززٕعيت  

 

 ٔنٗف بحمحيي اؿب عَ طانَ الممب 

  ممزززززب وزززززين الممزززززب جًٍبزززززا لة جٍزززززب

  ززٜ ٔ  اؿززاه وززا ٖززٍيب   ٔؽ ززٜ ٥ٔ ؽ

العمىٗٛ عمٜ يشتٛ الؼاعش ; ٖحيرٕه الؼعش لة ٌظي م  الزٍِٗٛ  حيظمط ٔعٍذوا 

ٖٔ مذ الحمات وزَ ذزشاسٚ الؼزعش ٌٔزبض العاط زٛ م ٖٔازبح ايزذف ا٧ٔه لمؼزاعش         

البٗ  بؼحمن ٍِذط٘ وع  م ٔؼمٗش ٌحياٟخ صٕ ٗٛ ٖشٖذِا م ،ٗحاٌع ب    ٍظٗي

بذ٥لٛ جذٖذٚ م ِٔزا اؾّذ املمإد يعن  وشٚ نن   الم ظٛ ٖٔظحي ذً م ا٧ل ار

 : (2)الؼعش صٍاعٛ ٌٔظًىا م ٔوَ رلك يٕه قىذ بَ ممحذ بَ اؾ٦ه

 وازززززن قبزززززٕب٘ مجزززززاه وزززززا ٌؼزززززا  

 ٔذؼزززززززززا وٍزززززززززز  بزززززززززذٝ يىزززززززززًشا

ًٍززززززززا   ٔ،ؼززززززززا دوعزززززززز٘ ٖظززززززززشٙ عم

 

 ذززززاص وززززَ لزززز  المززززٕاً وززززا ٌؼززززا      

 ػززززززززغً ا نززززززززن ،زززززززز٤اد ٔذؼززززززززا   

 ٖزززززا ػززززز ا املّحزززززٛ بالٕصزززززن ػززززز ا 

الماس٢ طٗبزه جًّذا يذ ٖزٕاصٙ اؾّزذ الززٙ بزلزْ الٍزاري لحيٍظزٗش       ٥ ػك مُ  

املعٍٜ ٔ،ّىزْ م موزا  زٔيزْ ٔاطحيظزاغحيْ ،ز٦ ٖحمزُٕ ل٥ ملزَ ٖعحزب بّززا المزُٕ وزَ            

 الاٍاعٛ ٔالحياٍق .

غت مُ الزٍِٗٛ العمىٗٛ  حيرٕه لة ليابٗات   الٍظي لرا ؼٕلز  وزَ  ازٕٖش    

ي ا حيّذ مُ يعن وٍظٕوا ْ َ لمٍاراملؼاعش ٔاملٕايف لة غشض الحيعمٗي م ٔميحم

 ظزاعذ طز٦ب العمزي عمزٜ ذ زظ العمزي الززٙ  ٍظىزْ م ٧ُ الحمز٦ً املٍظزًٕ            ًاوحيٌٕ

املٍغًٕ مطّن ذ ًظا م ٔم ب    الزانشٚ وَ الحم٦ً املشطن املٍظاب م ٔيذ  ٍبزْ  

 العمىاٞ لزلك وٍز المذٖي م ،ٍظىٕا   عمًٕ ػحيٜ .

العمىاٞ م الزَٖ آ اِي اهلل وِٕبٛ الٍظي  وَ عذد ٌؼط ٌذسطْ الزٙ العاش ٔ 

وٍظٕوات  حي لف الٕاذذٚ وٍّا وَ ملف بٗ  ; يىعُٕ ،ّٗا يٕاعذ المغٛ  ٛ  نحياب

                                                           

 . 164ٌاٗرٛ املؼأس م  (1)

 . 6/315الضٕٞ ال٦وق  (2)
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بزن ٌٔظىزٕا   الازب ٔاملٍازش م ،ظّزشت      ٔالٍرٕ ٔالاشف ٔالحيحٕٖذ ٔالمزشاٞات م  

 اؿذٖت م ٔمل ٗٛ ابَ والك   الٍرٕ .واامح مل ٗٛ العشاي٘   

شاٞ املذٍٖزززٛ   الزززٍظي العمىززز٘ م ،ٍظىزززٕا   يضزززاٖا  ٔيزززذ ػزززاسك بعزززض ػزززع

قذٔدٚ ومإعات غت وإلٛ م ٔوَ ٥٤ِٞ ممحذ بَ مب٘ بحمش اؿظٗين م الزٙ 

 : (1)ٌظي ومإعات   بعض وعامل املذٍٖٛ م ،ماه   آباسِا

 ٛ  لرا سوززززززز  آبزززززززاس الزززززززٍيب باٗبززززززز

 مسٖزززززع ٔغزززززشغ سٔوزززززٛ ٔبضزززززاعٛ    

 

  َ  ،عزززززذ ّا طزززززبق ومزززززا٥ً بززززز٦ ِٔززززز

َ نزززا باززٛ يززن بزز   ت ذززاٞ وززق العّزز

الزٙ ٔجذ ْ   ػعش املذٌٗ  م ِٕٔ : املذاٟح  الاالت الغشض 

الش ٗززٛ م ٔمعززين : وززذٖح الؼززاعش ل٨وززشاٞ مٔ الٕجّززاٞ م ِٔزززا   

الغززشض يززذٖي   الؼززعش العشبزز٘ مًٖضززا م اػززحيّش   العاززشَٖ ;     

ا٧وٕٙ ٔالعباط٘ م ٔػغن يذًسا ٔا،ًشا وَ ػعش ،رٕه الؼزعشاٞ م  

ًٞا ظشٖززش ٔ ال ززشصدي ٔا٧تاززن م ٔوززشًٔسا بزز ب٘ كززاً ٔالززبررتٙ بززذ

 ٔاملحيٍيب م ٔٔص٥ًٕ لة ابَ ٌبا ٛ الظعذٙ .

ٌذسطْ ; ناُ ِزا المزُٕ وزَ املزذٖح ػزاًٟعا بز  الؼزعشاٞ م       ٔ  العاش الزٙ 

ٔامل٦ذظ مُ الؼعش الزٙ ٔي   عمْٗ ٧ِزن املذٍٖزٛ ٖمزن ،ٗزْ ِززا الغزشض لة ذزذ        

ًٗا  ٕجزْ       وذِؽ م ،باطحياٍاٞ عذد قذٔد جزذً  ا وزَ الؼزعشاٞ ; ٥ لزذ ػزاعًشا وزذٌ

دٚ م ابمااٟذٓ م ٔوَ مطباب رلك اػحيغاه ا أسَٖ بالعب الظمااُ لة مٔ ا٧وت لة

م ٔ،ززّٗي نززات ممززَ يززشض الؼززعش م ٔصِززذِي   ا٥ اززاه ب صززراب املٍاصززب      

نىا مُ ااواسٚ   رلزك العازش ناٌز  قزذٔدٚ الزذتن م ٔنزاُ بعزض ا٧وزشاٞ         

مُ ٖامزب وزَ    ةة املاه لٗظذ بْ ذاجات سجالْ ،ز٦ يزذ م ،ٗضزاش ل   تحياد ِٕ ل

ٖ شض بعزض املحمزٕغ ٔاؾباٖزات م ٔبمزغ ا٧وزش ببعضزّي مُ ابزاش         ٔاملٗظٕسَٖ م

م ِٔزٓ اؿالٛ ٥  حيٗح ال شصٛ ملَ ٖحيٕة  (2)لة مُ ٖ تز وَ ذاصن املظحذ الٍبٕٙ

ٔالعااٖا م ٔالؼعشاٞ عادٚ ٖمحي   لة الؼعشاٞ م ٔميٍح املادذ  الا٦ت  مُ ااواسٚ

بّي ا٧بزٕاب الضزٗمٛ م ٔاـزضاَٟ اـأٖزٛ م لززلك ٥ لزذ   متبزاس موزشاٞ         ز٥ ػ

                                                           

 . 7/162الظابش  (1)

 . 183اٌظش : سطاٟن    اسٖخ املذٍٖٛ م ص  (2)
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املذٍٖٛ وا لذٓ   ااواسات الغٍٗٛ م ٔميشبّا لواسٚ وحمٛ م اليت ػّذت   ،زرتات  

عذٚ  ٕجْ الؼعشاٞ للّٗا ٔوزذتّي ٧وشاّٟزا م ٔذازٕيي عمزٜ ِبزات فضٖزٛ م مٔ       

 سٔا ب وظحيىشٚ .

قىزذ بزَ لبزشاِٗي بزَ عبزذ      ٖظحياٍٜ وَ رلزك وزا مٔسدٓ الظز أٙ مُ الؼزاعش     

ناٌ  لْ وحماٌٛ عٍذ موت املذٍٖزٛ  ابز  بزَ     ))اؿىٗذ املٕغاٌ٘ ا٧صن م املذٌ٘ م 

(( وٍإس بَ ٌعت
(1)

وذ   اب  بَ ٌعت م لحمٍّا    لمىٕغاٌ٘ يااٟذ عمٜ معاش ٔمل م 

الماعذٚ م ،ظمظمٛ ا٧وشاٞ الزَٖ  ٕالٕا عمزٜ املذٍٖزٛ ٥   لُ ٔجذت  بمٜ اطحياٍاٞ وَ 

لذ ػعًشا ميذذّي م ٍٖٔمن للٍٗا و  شِي اؿمٗمٗٛ مٔ املض ىٛ م نىا ِ٘ عزادٚ  

 الؼعشاٞ .

م ٔؼشٖك يشاٟرّي م  الؼعشاٞ بحيمشٖب املذٍٖٛ موشاٞ اِحيىاً عذً عمٜ ٖذه ٔمما

ا املٗززذاُ سذمززٕا تززاسد مُ بعززض الؼززعشاٞ الزززَٖ ذززألٕا مُ ٖٕر ززٕا ػززعشِي   ِززز

املذٍٖززٛ م ٖبراززُٕ عززَ ممززذٔ  ٖحي ٗزز٤ُٔ ر٦لززْ م ،عبززذ الظزز٦ً بززَ عبززذ الِٕززاب      

نزاُ ػزذٖذ ال ايزٛ م ذزأه مُ ٖزذي ا٧بزٕاب       الضسٌذٙ الزٙ ٖا ْ الظ أٙ ب ٌْ 

بؼعشٓ ،مزي يزذ   املذٍٖزٛ وزا ٖظزع ْ م ،شذزن لة وحمزٛ م ٔالمزاِشٚ م ٔذمزب م          

م ٔيازذ وحمزٛ متزًتا م     (2)ازن عمزٜ طاٟزن   ٔلحمٍْ مل ٖحمزَ قظًٕرزا م ،مزي ت   

ٔلزٕ مٌزْ ٔجزذ      م  (3)،اطحيمش بّا م ٔا ان ب وشاّٟا م ٔرن ،ّٗا ذحيٜ ٔا،آ ا٧جن

 املذٍٖٛ باًبا ٖ حيح لْ لحيغتت مذٕالْ .

ٔمما ٤ٖنذ لٍا بعذ الؼعش ٔالؼعشاٞ عزَ لوزاسٚ املذٍٖزٛ مُ الؼزاعش ممحزذ بزَ       

عش صززشف يظززًىا نززبًتا وززَ  م ِٔززٕ ػززا (4)ِززز(926-851اؿظزز  بززَ العمٗززف ) 

ًٌززا   ػززعشٓ لة املززذٖح م ،ىززذ  الؼززشٖف بشنززات   ياززاٟذ نززاتٚ م ٔصززٍف دٖٕا

صٖززذ يبززن مُ ميززذ العاىززإٌُٗ طززماحيّي لة  ٗابالعاىززاٌ٘ نززاو٦ً   وززذ  الظززمااُ 

                                                           

 . 6/253الضٕٞ ال٦وق  (1)

 . 11-3/10اٗ ٛ اٌظش : الحير ٛ الم (2)

 . 3/119اٌظش : غاٖٛ املشاً  (3)
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 ) ٘ ٘ ا٧صن  ي املذٌ ً ) املحم ٛ املشا ٛ م ٧ٌْٔ  3/149ٖشد   غاٖ ْ وَ املذٍٖ ُ رلك ٧ُ مصن مطش  م ٔسمبا ٖحمٕ

 ملذٍٖٛ وذٚ طٕٖمٛ م لحمٍْ ٔلذ ٔ ٕ    وحمٛ .مياً   ا
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ٔػزذ  ٚ ،ّٗزا م  اؿحاص م ٔمل ّٖحيي مبذ  مذذ وَ موشاٞ املذٍٖٛ م سغي مٌزْ ميزاً وزذ   

 ززق مبحزز٘ٞ الؼززشٖف بشنززات للّٗززا م ٔمٌؼززذٓ ياززٗذٚ  الشذززاه لة ٍٖبززق ذٍٗىززا 

 : (1)طٕٖمٛ تحم٘ ،ّٗا ياٗذٚ مب٘ كاً   وذٖح املعحياي م ،ٗمٕه

 الظزززٗف ٖعزززشب عىزززا معحزززي الممزززي   

 بالظززعذ  ززذسك وززا  شجززٕٓ وززَ موززن   

   ْ  ٔاملزززشٞ وزززا داوززز  ا٧يزززذاس ؽذوززز

 

 ،حزززٕد الحممزززي لُ مل ٍٖ زززق الحممزززي 

 ً  ،زززاؿظ ٖ عزززن وزززا ٥ ٖ عزززن اـزززذ

  ززززاُ الظززززٗف ٔالممززززي ٖاٗعززززْ املشِ

ٔمما ٖزنش   ِزٓ المضٗٛ مُ بعض موزشاٞ املذٍٖزٛ نزإٌا ٖمٕلزُٕ الؼزعش م       

م  (2) شمجٛ ) ٔدٙ بَ مجاص ( مٌزْ نزاُ ػزاعًشا م ) ٔلزْ ٌظزي ذظزَ (        ،مذ ٔسد 

 ٔلحمٍين مل مجذ   املاادس اليت سجع  للّٗا ػ٠ًٗا وَ ػعشٓ .

 ٔ ه ٔا٧نزرب   غٗزاب الؼزعش    لزلك  بمٜ ا٧طباب ا٥يحياادٖٛ ِ٘ العاوزن ا٧

ٔالؼعشاٞ عَ لواسٚ املذٍٖٛ م بن ٔغٗزاب اؿشنزٛ ا٧دبٗزٛ ٔالعمىٗزٛ م الزيت ناٌز        

 متشٝ . ظّش ٔ ٍىٕ   لواسات 

ػّذت ٌؼاًطا  ما،ًٗا   ،رتات عذٚ م اليت لزلك لواسٚ وحمٛ م  ػاِذ ٔميشب

 آتشِا ،رتٚ الؼشٖف بشنات مٔاتش المشُ العاػش ايحشٙ .

اسٚ املذٍٖٛ املٍٕسٚ   حيمذ لعٍاصزش الزب٦ا الززٙ  ٍؼز    ر٦لزْ      لمذ ناٌ  لو

ذشنزززٛ عمىٗزززٛ ٔمدبٗزززٛ وحيازززٕسٚ م ٔمِزززي ِززززٓ العٍاصزززش : املزززاه الزززٕا،ش م  مّٗزززا      

الؼ اٗٛ املّحيىٛ بزالعمي ٔا٧دب م ٔالزيت  مازذ يازًذا لة لٌؼزاٞ ذشنزٛ  ما،ٗزٛ        

 ٌؼاٛ .

م  اتٕاٌٗزات نالٕصزف ٔايحزاٞ ٔا   بمٜ بعذ رلك مغشاض ،ّٗا ػعش يمٗن ; 

ِٔ٘ دُٔ ا٧غشاض الظابمٛ م ٔسمبا  حمزُٕ غٗبزٛ نزات وزَ ػزعش  مزك ال زرتٚ          

كإطززات مل ؼمززش بعززذ م الظززبب   ِزززا الحياززٕس م ،ٗاززبح اؿحمززي يززاب٦ً       

لمحيعذٖن بعذ ذ  م لزلك مػأص ِزا املٕبٕ  لة ٔي زٛ يازتٚ عٍزذ ال زَ الازاٌ٘      

 ِٕٔ الٍاش .وَ ال ٍُٕ ا٧دبٗٛ 

 ملذٍٖٛ املٍٕسٚ   العّذ املىمٕن٘ :الٍاش   ا
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نٗف ناُ الٍاش ا٧دب٘   املذٍٖٛ املٍٕسٚ   العّذ املىمٕن٘ ؟ ِٔزن مصزابْ   

وا مصاب الٍاش   بمٗٛ الب٦د العشبٗٛ م وَ  حممف ٔطمي ؟ لُ وا ٔصمٍا وَ الٍاش 

ال ين وا ٖضاه يمز٦ًٗ مًٖضزا م لززلك طزحيحمُٕ ٌظش ٍزا ٔمذحماوٍزا قزذٔدٚ م ، ز٘         

الرتاجززي ٔاملٕطززٕعات ٔاملعززاجي م   لزززٙ ٌؼززا  ،ٗززْ ذشنززٛ الحيزز لٗف م الٕيزز  ا

 .يم  الحمحيابٛ   الٍازش ا٧دبز٘ م ٔامازش وعظىّزا   الشطزاٟن ٔبعزض املماوزات        

 ٔ  الحي لٗف العاً .

م ٔ عمش ط٦ب العمزي بحمحيزب الزرتاث لبزاُ ػزبابّي        ٔيذ م ش اٌحيؼاس الاما،ٛ 

الٕيززٕ    الحيحممززف الزززٙ ٔصززن للٗززْ  وززَ  -مطززمٕب الٍاززش م ،رىززآ لة ذززذ وززا  

بعض الٍاش   وٍاطش متشٝ . ٔرن يظي نبت وٍْ ٖعحيىذ العباسٚ املشطمٛ م اليت ٥ 

 مق   يٕٗد الحيحممف البزذٖع٘ م بٍٗىزا ٖ تزز بعضزّا ا٩تزش بؼز٘ٞ وزَ ادظزٍات         

البذٖعٗٛ م ٔطٕف ٌظحيعشض ،ٗىا ٖم٘  ٦ ٛ منارد كان مٌٕا  الٍاش م ٔ حمؼف لٍا 

 ٧طمٕبٗٛ .تااٟاْ ا

سطالٛ نحيبّا مذذ وام ٘ املذٍٖٛ لة صذٖش لْ م خيزربٓ عزَ    الٍىٕرد ا٧ٔه :

ِز م ٖٔاف نٗف ٔاجْ مِن املذٍٖٛ 654الربناُ الزٙ اٌ حش ػشي٘ املذٍٖٛ عاً 

 م ،ٗمٕه : (1)ِزا اؿذث الحمبت

دٝ ا٩تززشٚ م ٔوززَ يبمززّا  ملززا نززاُ بحيززاسٖخ لٗمززٛ ا٧سبعززاٞ م الاالززت وززَ مجززا   ))

الٍاغ ٖظىعُٕ صًٕ ا وان صٕت الشعذ م ،اٌضعخ يا الٍاغ نمّي م  عاد م بٕٗو 

م  املظحذ لة ٔ،ضعٕا م  عاة اهلل لة با٥طحيغ اس الٍاغ ٔبخ م وشايذِي وَ ٔاٌحيبّٕا

ٔصمٕا ،ْٗ م ٔك   شجف بالٍاغ طاعٛ بعذ طاعٛ لة الابح م ٔرلك الًٕٗ نمْ 

عززٛ م ٔصززبح ٖززًٕ اؾىعززٛ اسػزز    ٖززًٕ ا٧سبعززاٞ ٔلٗمززٛ اـىززٗع نمززّا ٔلٗمززٛ اؾى   

ا٧سض سجززٛ يٕٖززٛ لة مُ ابززاشب وٍززاس املظززحذ بعضززْ بززبعض م ٔ ززق لظززمف      

املظحذ صشٖش عظٗي م ٔمػ ش الٍزاغ وزَ رٌزٕبّي م ٔطزحمٍ  الضلضلزٛ بعزذ صزبح        

ٖززًٕ اؾىعززٛ لة يبززن الظّززش م  ززي رّززشت عٍززذٌا بززاؿشٚ ٔساٞ يشٖظززٛ عمززٜ طشٖززش    

لة الظّزش ٌزاس عظٗىزٛ  ٍ حزش وزَ ا٧سض م      الظٕاسيٗٛ باملماعذ وظتٚ وَ الابح 

،اس ا  يا الٍاغ سٔعٛ عظٗىٛ م  ي رّش يا دتاُ عظٗي   الظىاٞ م ٍٖعمذ ذحيزٜ  
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ٖبمٜ نالظراب ا٧بٗض م ،ٗان لة وغٗب الؼىع وَ ًٖٕ اؾىعٛ م  ي رّشت 

الٍاس يا ملظَ  اعذ   ايزٕاٞ لة الظزىاٞ محزشاٞ م ن ٌّزا الممعزٛ م ٔعظىز  م       

اغ لة املظحذ الٍبٕٙ م ٔلة اؿحشٚ الؼزشٖ ٛ م ٔاطزحيحاس الٍزاغ بّزا م     ٔ،ض  الٍ

بزٌٕبّي م ٔابحيّمٕا لة اهلل  عاة م  ٔميشٔا م س٣ٔطّي ٔنؼ ٕا م باؿحشٚ ٔمذاطٕا

ٔاطحيحاسٔا بٍبْٗ عمْٗ الا٦ٚ ٔالظ٦ً م ٔم ٜ الٍزاغ لة املظزحذ وزَ نزن ،زخ م      

م ٔاجحيىعٕا نمّي ٔمتمازٕا لة  ٔوَ الٍ ن م ٔتشد الٍظاٞ وَ البٕٗت ٔالابٗاُ 

اهلل م ٔغا  محشٚ الٍاس الظىاٞ نمّا م ذحيٜ بم٘ الٍزاغ   وازن بزٕٞ المىزش م     

ٔبمٗزز  الظززىاٞ نالعممززٛ م ٔمٖمززَ الٍززاغ بززاي٦ك مٔ العزززاب م ٔبززات الٍززاغ  مززك 

المٗمٛ ب  وان ٔ اه لممشآُ م ٔسانق ٔطاجذ م ٔدا  لة اهلل عضٔجن م ٔوحيٍازن  

ٔ اٟززب م ٔلضوزز  الٍززاس وحماٌّززا م ٔ ٍززايحل  ضززاعف رلززك       وززَ رٌٕبززْ ٔوظززحيغ ش  

ٔيٗبّا م ٔصزعذ ال مٗزْ ٔالمابز٘ لة ا٧وزت ٖعظٌٕزْ م ،ازش  املحمزع م ٔمعحيزش         

ممالٗحمْ نمّي ٔعبٗذٓ م ٔسد عمٍٗا نن وا لٍا ؼ  ٖذٓ م ٔعمٜ غتٌا م ٔبمٗ  

ناملذٍٖزٛ   مك الٍاس عمٜ ذايا  محيّب الحيّاًبا م ِٔ٘ ناؾبن العظٗي ) اس  اًعا ( ٔ

ٔخيشد وٍّا ناؾبزن   معشًبا م خيشد وٍّا ذاٜ ٖاعذ   الظىاٞ ّٖٕٔٙ ،ّٗا 

العظٗي ٌاس  شو٘ نالشعزذ م ٔبمٗز  نززلك مٖاًوزا م  زي طزال  طز٦ًٌٗا لة ٔادٙ        

الٕادٙ لة الؼظا م ذحيٜ ؿش ط٦ٌّٗا بزالبرشٚ عزشٚ اؿزاد م    ٗم   ٍرذس وَ ذم

 ماسب ذزشٚ العزشٖض م  زي طزحمٍ      ٔاؿحاسٚ وعّا  حيرشك ٔ ظت م ذحيٜ نادت 

ٔٔي   مٖاًوا م  ي عادت  شو٘ عحاسٚ تم ّا ٔمواوّا م ذحيٜ بٍ  يا جبم  م ٔوا 

وَ ب  اؾبم  لظاُ مٖاًوا م  ي لٌّا عظى  م ٔطٍا٣ِا لة ا٩ُ م  اّوٍ خيشد بم٘

ِٔز٘  حيمززذ نزز عظي وززا ٖحمززُٕ م ٔيززا نزن ٖززًٕ صززٕت عظززٗي   آتززش المٗززن لة   

اٟب وا ميذس مُ مػشذّا لزك عمزٜ الحمىزاه م ٔلمنزا ِززا طزشف       برٕٚ م ٔيا عح

 ٖحم ٘ م ٔالؼىع ٔالمىش ن ٌّىا وٍحمظ اُ لة ا٩ُ .

 . ((ٔنحيب ِزا الحمحياب م ٔيا ػّش ِٔ٘ وحماٌّا م وا  حيمذً ٥ٔ  حي تش 

ِزٓ الشطالٛ سغي نٌّٕا ترًبا ٖحمحيبْ سجن لاذٖمْ م كان جاًٌبا مما ٔصن 

ٔوزَ الٕابزح مُ الحما زب ميحيمزك ٌاصزٗٛ الحيعزبت بٗظزش        للْٗ الٍاش   رلك العّزذ م  

ِٔمُ لغحيززْ طززّمٛ ٔطززمٗىٛ م ٔلززٗع ،ّٗززا  حممززف م ٔسغززي  ظززشب بعززض      ٔط٦يززٛ م 
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ا٧ل ار العاوٗٛ للّٗا م وان يٕلْ : ) ٔك   شجف بالٍاغ ( مبعٍٜ ) رم   شجف ( 

ث عٕٖٗزٛ ناومزٛ م ذحيزٜ    رٛ بعاوزٛ ; اطزحيااع  مُ  ازٕس اؿزذ    ،إُ عباس ْ ،ازٗ 

 ٔن ٌْ يشٙ مواوٍا م نىا صٕست عٕاطف الٍاغ ٔاٌ عا٥ ّي بذيٛ .لٍرع 

،ّزٕ ياعزٛ وزَ وماوزٛ م نحيبّزا عمز٘ بزَ عبزذ الظز٦ً           الازاٌ٘ :  ىزٕرد موا الٍ

الضسٌذٙ م عٍٕاٌّا ) املشٔس بز  العمىز    و زاتشٚ اؿزشو  ( م  ازٕس الحما زب       

مززٜ ،ّٗززا وٕيززف و ابززمٛ بزز  املذٍٖززٛ ٔوحمززٛ م ٔنززن وٍّىززا  ظززٕي ذححّززا ع         

م،ضمٗحيّا ٔ مذوّا عمٜ ػمٗمحيّا م ٔاطحي ذً الحما ب مطمٕب الحيؼ ٗحل م ٔجعن 

اؿززٕاس عمززٜ لظززاُ نززن وٍّىززا م ٔن ٌّىززا طززٗذ اُ  حيرززذث نززن وٍّىززا عززَ         

،ضززاٟمّا م ٔػحيّززذ   مُ  عمززٕ بّززا عمززٜ ،ضززاٟن ا٧تززشٝ م ٔ ٍحيّزز٘ املماوززٛ بزز ُ      

 ززذعٕاُ لززْ م    اززامح املززذٍٖحياُ املحي اتش ززاُ بززالٕيٕف عمززٜ مبززٕاب موززت وحمززٛ ;    

 : (1)ٔ امباُ ا٥ِحيىاً بّىا م ،ٗحٗبّىا ا٧وت لزلك ... ٖمٕه امل٤لف   املماوٛ

ذحم٘ وَ وٍارشٚ اؿشو  م  وا م املزانشٚ ٔرشٖف م ادابشٚ طشٖف وَ ))

 م ذحاص دٌّٔىا ٔوَ ال  ش وٗذاُ   اجحيىعا مٌّىا رنش م املعظى  ادم  ٔوٍابمٛ

زا املمززاً عمززٜ اؿمٗمززٛ فززاص م ،ززربص ذززشً املذٍٖززٛ  ٔلززٗع وعّىززا نغتِىززا   ِزز 

 الؼشٖ ٛ م ٔ ظٍي ػشً،ا وَ الؼشف عاه م ٔاطحي حيح املماه م ٔياه :

اؿىزذ هلل الزززٙ ،ضززمين عمزٜ طززاٟش الززب٦د م ٔمجززق لز٘ بزز  طشٖززف ال ضززن    

ٔالززحي٦د م ٔػززش،ين عمززٕه تززت العبززاد م ٔمػززشف نززن ذابززش ٔبززاد م ٔملبظززين     

ٔمعمٜ وماو٘   الذٌٗا ٔا٩تشٚ م ٔجعن  شاب٘ ػ اٞ وَ و٦بع ال  ش ال اتشٚ م 

الظماً م ٔغباسٙ دٔاٞ وَ اؾزاً م ،مز٘ الؼزشف عمزٜ نزن ليمزٗي م ٔال ضزن         

اؿززذٖت ٔالمززذٖي م ٔبززا ٘ ٍٖززٕٓ نززن تاٗززب م ٔعززشف  ززشبيت مطٗززب وززَ نززن  

 طٗب :

 ا ؟زززَ سٖاِززك وزززَ املظزززات مٖززِّٗ ٥ ؼظب املظك الضن٘ نرتبّا

ملماً ب٘ وَ املحماسٓ جٍٛ م لر نٍ    سٔبٛ وَ سٖاض اؾٍزٛ م ٔذظزيب   ،ا

، ًشا املٍرب الزٙ عم  وشايْٗ م ٔذاص مجٗق الؼشف بشايْٗ م ،إة وظزحذٙ  ؼزذ   

                                                           

ٚ اؿشو  ( لعم٘ بَ قىذ الضسٌذٙ م ؼمٗش ٔ مذٖي  (1) الٍحل ومحيبع وَ نحياب ) املشٔس ب  العمى    و اتش
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الشذززاه وززَ نززن يشٖززٛ ٔ،زز٦ٚ م ٔالازز٦ٚ ،ٗززْ نىززا يززذ عمززي بزز لف صزز٦ٚ م ،مزز٘  

لُ طبم    ِززا   الظٍاٞ البارخ م ٔالع٦ٞ الزٙ ِٕ ب سض ا ذ ساطخ م ،٦ غشٔ

 املضىاس م ٔسنض    وٗذاُ ال  اس م ، ذش اـٗن بالشنض املعاس .

،مىا  ق اؿشً املحم٘ ِزٓ العبزاسٚ م ٔ،ّزي د٥لزٛ ٌازّا ٔبااػزاسٚ م يزاه :       

 ن ٌك  مٕل  : لٖاك معين ٔا ع٘ ٖا جاسٚ .

 املظحمٍٗٛ م عمٗك بالظحمٍٗٛ م مب٘  عشب  ؟ مً ل٘  حيعشب  ؟ املذٍٖٛ مٖحيّا

وق ٔجٕدٙ   حي شَٖ ؟  اهلل وا طاه للٗك ل٥ وا ،اض وين م  مً ؟  ظحيظّشَٖ عم٘ مً

٥ٔ ٔصمك ل٥ وا ،ضن عين م موا عمى  مُ بٍٗيت معظي البٍٗات ؟ موا  ع  يٕلْ 

،ْٗ آٖات بٍٗات   عاة : 
؟ ملزك وازن الحمعبزٛ رات الظزحيٕس ؟ مٔ البٗز  املمابزن        (1)

ٕجٕد م ٔوامق الظعٕد م م  صز ا ك نالاز ا ؟   لمبٗ  املعىٕس ؟ الزٙ ِٕ ع  ال

مً   ٌعٗىك نالحيٍعٗي ؟ مً ِن وماً لك وحماُ وماً لبشاِٗي ؟ ِٔن ذزذا ذزادٙ   

وٗاِززك مباززن املاززا  ٔصوززضً ؟ مٔ ؼممزز  بعمززي ) الحمٗىٗززا ( الظززعادٚ ٔر ززشت       

ناملممٛ الظٕداٞ   البٗ  م مٔ نىؼاٚ ،ّٗا وَ اؾٍٛ  ِٕ الزٙ م املحمشً باؿحش

مبٍاٞ جٍظك ; ،إُ ناٌ  الا٦ٚ  عمٜ  رت،ع٘ مُ ٔلٖاك م ٌ ظك عمٜ ،اسبع٘ م صٖ 

وَ امل٦ٟحمٛ الااٟ    بٗيت ٔذٕه م ملف مباٟٛ وظحذٙ   ،ّ٘ م ب لف وظحذك  

ٔاملام  ني وَ صف م ٔلُ ، شت عمٕه الؼز ٗق م ، ز٘ نزاُ وظزمط سمطزْ      

 : الش،ٗق 

 . ((  شابّا ٔمٔه مسض وع جمذٙ ب٦د بّا ٌٗا  عم٘ كاٟى٘ 

٦ٌذظ مُ لغٛ املماوٛ تحمىّا الظحق ٔاؿشص عمٜ لٖشاد اؾٍاغ م ذٗت 

مٔاتش اؾىن م غت مُ ِزٓ ادظٍات  ٔغاصٛ م العباسٚ   نمىحي  ذشٔف  حيؼابْ

٥  اغٜ عمٜ املعٍٜ م ٥ٔ  عمذ ا٧طمٕب م ،العباسات وحيٕطاٛ الازٕه ٔوحيٕاصٌزٛ م   

ٔالمغزٛ طزمٗىٛ ٔ،ازٗرٛ م مل ارّزا و لٕ،زٛ م      ٔاملعٍٜ ٖحيظمظن وزَ ت٦يزا بٗظزش م    

 لٗع ،ّٗا ػ٘ٞ وَ الغشابٛ مٔ الحيمعش .

الزٙ ٌعشبْ ومحيبع وَ نحياب : ) ٌاٗرٛ املؼزأس ٔ عضٖزٛ    الاالت ىٕردٔالٍ

م ٖاف ،ْٗ مذذ الؼٕٗخ ا أسَٖ الزَٖ عش،ّي عَ يشب م  ،شذُٕ ٥بَ ( ا أس
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سٙ م ناٌز  لزْ وٍضلزٛ نزبتٚ     ِٕٔ مبٕ عبذ اهلل قىذ بَ غاَ الماشٙ ا٧ٌازا 

   ٌٕع م ،حزاٞ لة املذٍٖزٛ فزأًسا م ٔميزاً ،ّٗزا م ِٔزٕ ٖشٖزذ مُ ٖحي زشغ لمعبزادٚ          

نزاُ لزْ ،ٗزْ     ًام ٔلحمزَ الٍزاغ عش،زٕٓ م ٔػزّذٔا ذزذ      دُٔ مُ ٖم   للْٗ ا٧ٌظاس 

 : (1)ػ ُ م ٖمٕه

مزاً  ،مىا يذً املذٍٖٛ املؼش،ٛ مساد لت اٞ ذالْ م ٔناُ ياذٓ الحي دب وق امل ))

الؼشٖف م ،مضً الا٦ٚ ٔاايشاٞ ذحيٜ اػحيّش ذالْ ٔنشاوا ْ م ،اجحيىق عمْٗ مِن 

ٔوؼاٖخ اؿشً م ٔط لٕٓ مُ يعن يي ًٖٕوا ٖعظّي ،ْٗ م ، ٌعي يزي بٗزًٕ     اـت 

اؾىعٛ م بعذ  ٕيف نات م ٔوعاؾٛ نبتٚ م ٔسمبا سمٝ   الًٍٕ مٌْ مرُ لزْ    

عززذ صزز٦ٚ الاززبح وززَ ٖززًٕ اؾىعززٛ م ،حمززاُ رلززك م ،ٕعززذ الٍززاغ بززاؾمٕغ يززي ب

وزَ   ذلرا صمٕا رِبٕا لة فمظْ   آتش اؿشً م ذحيٜ لٌزْ لٗظزىق لمىظزح   الٍاغ 

طعّٗي اسػزاد عظزٗي م ٔمل ٖبزش مذزذ   املذٍٖزٛ ل٥ ذضزش فمظزْ وزَ فزأسَٖ          

ٔتذاً م ٔسجاه ٌٔظاٞ ٔصبٗاُ م ٔناُ يذ جعمين يزاس٢ فمظزْ م ،ز وشٌ٘ مٔه    

ا٩ٖزٛ م ٔوزَ    ٖا مّٖا الٍاغ بشب وان ،اطزحيىعٕا لزْ    ْ  عاة : ًٖٕ ب ُ ميشم يٕل

ً  ب  اؿ٦ه لُ )) : اـذسٙ طعٗذ مب٘ ذذٖت : اؿذٖت ُ  م (( بز   ٔاؿزشا ٖزحيحممي   ٔنزا

جالًظا م ،إرا غمب عمْٗ اؿزاه يزاً عمزٜ يذوٗزْ ٔصزا  بز عمٜ صزٕ ْ م ،حم منزا         

 ٌحي ق الٍاغ بحم٦وْ .ٖمذ بٕعظْ الممٕب يذا م ٖٔ حيح عٍّا باًبا وٕصًذا م ٔا

ًٗزا        ٔوَ مجمٛ نشاوا ْ مُ ا٧وت الحمزبت ) نبزٗؽ بزَ وٍازٕس ( نزاُ وحيٕل

  املذٍٖٛ ٌٗابٛ عَ مبْٗ م ،بمغْ مُ عىْ ) ومبزن بزَ مجزاص ( ميبزن وزَ الؼزاً ٖشٖزذ        

ٌٔادٝ   الٍاغ : مُ ٥ ٍٖاً مذذ   بٗحيْ م نبٗؽ با٥ذحي ار وٍْ م  ، وش م املذٍٖٛ

الممعٛ ٖبٗحيُٕ ،ّٗا ٔذٕيا م ٔمُ وَ ؽمف عَ رلك ذزن والزْ   ٔلٗزِبٕا نمّي لة 

 ٔدوْ م ،مرش الٍاغ وَ رلك نشب عظٗي م ٔمل ٖظعّي غت الااعٛ .

،حمززاُ الٍززاغ نمززّي ; فززأسِي ٔتززادوّي م ٔبززعٗ ّي ٔيززّٕٖي م ٔعززاملّي  

ٔجاِمّي وظحيَٕٖ   ِزا ا٧وزش م ٔمل ٖبزش وزَ اؾىاعزٛ غزت ٔالزذٙ ٔالؼزٗخ مبز٘         

ٙ م ٔالؼزٗخ مبز٘ عبزذ اهلل المازشٙ م ٔوزَ ذبظزْ عززس م ٔميزاً         قىذ البظحمش

الٍاغ عمزٜ رلزك مٖاًوزا نزاتٚ ذحيزٜ اطىز ٌٕا م ٔبزات الٍزاغ   وٍزاصيي م ٔرِزب           
                                                           

 . 86-85ٌاٗرٛ املؼأس ٔ عضٖٛ ا أس م ص  (1)
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عٍّي ال ض    صعىّي م ،مىا ناُ   بعض ا٧ٖزاً م يزاً الؼزٗخ مبزٕ عبزذ اهلل        

ًٞا ، زٓ صباًذا م المّي وَ مساد املذٍٖٛ بظٕٞ  : يا٦ًٟ ،اا  م الشٔبٛ   الٍاغ وظا

ًٞا م ٔدعا ٔامحش ٔجّْ م ٔياً عمٜ يذوْٗ ذحيٜ ياه  مسادِا ٔوَ صباًذا ، زٓ وظا

وَ ٥ ٖعشف ذالْ : ِزا وٍْ ِٕغ ; ،إُ الٍزاغ يزذ موٍزٕا ٔطابز  يمزٕبّي م ِٔززا       

 ش بالؼش م ٖٔذعٕ عمٜ وَ موَ ػشٓ .الشجن ٖزنِّ

وزت ومبزن   املذٍٖزٛ يزذ     بعزذ رلزك ل٥ لٗمزٛ مٔ لٗمحيزاُ ; لر مصزبح ا٧      ذ،مي ٖحمز 

يمعحيّا م ٔرلك مٌّزي ٌازبٕا طزمًىا اطزحيعىمٕٓ       دتمّا ِٕ ٔمجاعٛ بالمٗن وَ تمف 

الؼاً ياًعا وٕص٦ً م ِٕ الًٕٗ   اؿزشً الؼزشٖف م ٔنزاُ دتزٕيي لٗمزٛ الظزب        

  اوَ عؼشَٖ وَ ػعباُ طٍٛ  ظق ٔطبعىاٟٛ .

ٍزٛ ايزشب م  زي  بحيزْ     ،مىا مصبح ومبزن ٔمجاعحيزْ   اؿازَ م مساد موزت املذٖ    

اهلل م ،ما مّي نبٗؽ وق مِن املذٍٖٛ م ،اٌحياشٔا م ٔيحين ا٧وت ومبن م ٔجٕػزَ  

ٔياطي ابٍا ياطزي بزَ مجزاص م ٔم  زَ بزايّٗي بزاؾشٔ  م ،عمىزٕا مُ الؼزٗخ سمحزْ          

 . ((ف عٍْ م ٔذزس الٍاغ م ٔلحمَ وا ،ّىٕا ؼاهلل ذذث بزلك م ٔن

تىن  -اسخيًٗا ٖماذ ٌمن اـرب سغي نٌْٕ   -وَ الٕابح مُ ِزا الٍاش 

  طٗا ْ الحمات وَ تااٟحل الٍاش ا٧دب٘ م ،العباسٚ طزّمٛ وظزحيمٗىٛ م ٔاؾىزن    

طٕٖمٛ وحيٕاصٌٛ م ٔالعزشض ٖظزحي ذً الاشٖمزٛ الماازٗٛ م ٥ٔ ٖمحيازش عمزٜ فزشد        

الٕصف ٔالظشد م بن ٍٖمن العباسات ادحمٗزٛ بٍازّا م ٖٔازف ا٥ٌ عزاه بٕايعٗزٛ      

ْ ؿززاه الؼززٗخ ،ٗززْ وززَ اؿٕٖٗززٛ وززا يعمززْ ػاتًاززا موززاً  ديٗمززٛ صززاديٛ م ،ٕصزز 

 الماس٢ .

لُ الٍإص الا٦ ٛ اليت ٌممحيّا منارد كان ٌإًصا متشٝ واابمٛ مٔ وماسبٛ 

يا م ٥ ٖحيظق ا اه لإل،ابٛ ،ّٗا م ٔلعم٘ مجذ ال شصزٛ يشًٖبزا   الحمحيابزٛ عٍّزا     

 مك ال رتٚ م لزلك مجحيض٢   نحياب تاص عَ اؿٗاٚ ا٧دبٗٛ   املذٍٖٛ املٍٕسٚ   

ٍِا مبا يذوحيْ م ٔمٌحيّ٘ وق الماس٢ لة مُ الٍازش نزاُ يظزٗي الؼزعش   اؿشنزٛ      

ا٧دبٗٛ   املذٍٖٛ املٍٕسٚ   العّزذ املىمزٕن٘ م ٔمٌزْ نزاُ   الغالزب وحيرزشًسا وزَ        

نىزا سمٍٖزا    -غشاي   ادظٍات البذٖعٗزٛ م ٔلرا متزز بّزا    يٕٗد الحيحممف م ٔاا
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،إٌزززْ ٥ يعمزززّا  اغزززٜ عمزززٜ املعٍزززٜ م مٔ  ظززز٘ٞ للٗزززْ م ِٔززززا      -  املماوزززٛ 

 اعحيمادٙ ػحمن وَ مػحماه ادا،ظٛ عمٜ ذالٛ جٗذٚ ل٨طمٕب ا٧دب٘ .

ٔمتززًتا ; ،ززإُ وززا ٔصززمٍا وززَ الٍاززٕص ا٧دبٗززٛ الززيت مٌؼزز ِا مدبززاٞ وززَ مِززن    

م ٔلُ  يمٗززن ذحيززٜ ا٩ُاملذٍٖززٛ م ٔوززَ الزززَٖ عاػززٕا ،ّٗززا تزز٦ه العّززذ املىمززٕن٘  

لة دسجززٛ ،ٍٗززٛ عالٗززٛ م  ا٥  شيززٜ بّزز مززك الٍاززٕص ىمززّا ؼ٦وززح العاوززٛ الززيت امل

ناُ قذًٔدا   مغشابْ  ٌظحيؼف وٍّا مُ ا٧دب   املذٍٖٛ   العّذ املىمٕن٘

م    ش بعضْ مبا ٔجزذ   رلزك العازش وزَ  حممزف      م ٔوحيٕطًاا   وظحيٕآ ال ين 

ٕسٚ م ٔلعززن الذساطززات  ٔاِحيىززاً بادظززٍات البذٖعٗززٛ عمززٜ ذظززاب املعٍززٜ ٔالازز      

ٕص متشٝ  زحيغت ،ّٗزا ِززٓ امل٦وزح م ٔلحمٍٍزا ٔذحيزٜ       المادوٛ  حمؼف لٍا عَ ٌا

رلززك الٕيزز  ٥ منمززك مُ ٌاززف امل٦وززح العاوززٛ لزز٨دب   املذٍٖززٛ املٍززٕسٚ   العّززذ   

 املىمٕن٘ ل٥ بّزٓ الا ات .

 

 ياٟىٛ املاادس ٔاملشاجق

 المشآُ الحمشٖي -

 1986ًبتٔت  -داس العمي لمى٦ٖ   7ا -تت الذَٖ الضسنم٘  -ا٧ع٦ً  -

داس  -ؼمٗزش ،ّزٗي ػزمحيٕت     -الٍحي عىش بَ ،ّذ  -لؼاف الٕسٝ ب تباس مً المشٝ  -

 الماِشٚ -اؾٗن لماباعٛ 

ؼمٗزش قىزذ    -قىذ بَ ممحذ بَ لٖاغ اؿٍ ٘  -بذاٟق الضِٕس   ٔياٟق الذِٕس  -

 1984ً -ِز 1404 -الماِشٚ  -اي٠ٗٛ املاشٖٛ العاوٛ لمحمحياب  -واا ٜ 

داس  -قىزذ بززَ عمزز٘ الؼززٕناٌ٘   -البزذس الاززالق مبراطززَ وزَ بعززذ المززشُ الظززابق    -

 ِز1418بتٔت لبٍاُ  -الحمحيب العمىٗٛ 

َ  الرببزش  العزشب   زاسٖخ    ٔاـزرب  املبحيذم دٖٕاُ : تمذُٔ ابَ  اسٖخ - َ  عاصزشِي  ٔوز الؼز ُ   رٔٙ وز

ُ  -داس ال حمززش  -عبززذ الززشمحَ بززَ تمززذُٔ    -ا٧نززرب   -ِززز 1408 بززتٔت  لبٍززا

1988ً 

ٌؼزشٓ مطززعذ   -لزع الزذَٖ الظزز أٙ    -الحير زٛ الماٗ زٛ    ززاسٖخ املذٍٖزٛ الؼززشٖ ٛ     -

 1980ً -الماِشٚ  -طشابضٌٔ٘ اؿظين 

ذممْ ٔٔبق ذٕاػزْٗ   -ذظَ عىش بَ ذبٗب  - زنشٚ الٍبْٗ   مٖاً املٍإس ٔبٍْٗ  -

 1976ًالماِشٚ  -وحمحيبٛ داس الحمحيب  -د.قىذ قىذ مو  
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 -داس اؾٗزن   -ٍٛ   معٗاُ املاٟٛ الااوٍٛ لمرا،ظ ابَ ذحزش العظزم٦ٌ٘   الذسس الحماو -

 بتٔت لبٍاُ

 -الشٖزاض   - مذٖي ٔلػشاف محذ اؾاطش  -سطاٟن    اسٖخ املذٍٖٛ املٍٕسٚ  -10 -

 ِز1392داس الٗىاوٛ لمبرت ٔالرتمجٛ ٔالٍؼش 

ػززْٗ صززررٛ ٔٔبززق ذٕا  -الظززمٕك ملعش،ززٛ دٔه املمززٕك لحيمزز٘ الززذَٖ امحززذ املمشٖززضٙ      -

 1957ً -ِز 1376الماِشٚ  -ٍؼش لوابعٛ ؾٍٛ الحي لٗف ٔالرتمجٛ ٔا -قىذ صٖادٚ 

وٍؼزٕسات داس وحمحيبزٛ    -لع الذَٖ الظ أٙ  -الضٕٞ ال٦وق ٧ِن المشُ الحياطق  -

 بٍاُلبتٔت  -اؿٗاٚ 

ػشذْ قىٕد ػانش  -  لٗف : قىذ بَ ط٦ً اؾىر٘  -طبمات ،رٕه الؼعشاٞ  -

 ذٌ٘وابعٛ امل -الماِشٚ  -

 ز لٗف :  مز٘ الزذَٖ قىزذ بزَ امحزذ اؿظزين         -العمذ الاى     زاسٖخ البمزذ ا٧وز      -

 1965ً -ِز 1384 -الماِشٚ  -ؼمٗش ،٤اد طٗذ  -ال اط٘ 

قىزذ  . ؼمٗزش د  -بزذس الزذَٖ قىزٕد العزٗين      -عمذ اؾىاُ    اسٖخ مِزن الضوزاُ    -

 ِز1407الماِشٚ  -اي٠ٗٛ املاشٖٛ العاوٛ لمحمحياب  -قىذ مو  

ؼمٗش ،ّٗي  -عبذ العضٖض بَ عىش بَ ،ّذ  -غاٖٛ املشاً ب تباس طماٍٛ البمذ اؿشاً  -

 ِز1406جذٚ  -داس املذٌ٘ لماباعٛ ٔالٍؼش  -ػمحيٕت 

داسٚ  - ز لٗف : ٌزٕس الزذَٖ عمز٘ بزَ وزالحم٘        -املشٔس بَ العمىز     زاسٖخ اؿزشو      -

 ِز1408الشٖاض  -املمك عبذ العضٖض 

امل٤طظززٛ املاززشٖٛ   -ابززَ  غززشٙ بززشدٙ   -ٕك واززش ٔالمززاِشٚ  مززوالٍحززًٕ الضاِززشٚ     -

 ِز1383الماِشٚ  -العاوٛ لمحي لٗف ٔالرتمجٛ ٔالاباعٛ ٔالٍؼش 

داس املذٍٖٛ املٍٕسٚ  -بذس الذَٖ بَ ،شذُٕ  املالحم٘  -ٌاٗرٛ املؼأس ٔ عضٖٛ ا أس  -

 ً  1996ِز 1417املذٍٖٛ املٍٕسٚ  -لمٍؼش ٔالحيٕصٖق 
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