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 اإلاؿخسلص

ًمشل هخابه وؿُم الصبا بطافت كُمت للمىخبت البعغُت اللغبُت ,ابً خبِب الخللب اخض ؤكعم اللغن الشامً اللهغي 

ًدىاوٌ البدث ؾحرة ابً خبِب ومجزلخه الللمُت وبقاصاث اإلاالفحن به وبشخصِخه الللمُت والازخعفاث في اؾمه ,

وهظلً اإلاىار الفىغي والؿُاس ب الظي وكإ ,بلى حاهب مالفاجه اإلايؿىبت بلُه,وقُىزه ومً جخلمظ كلى ًضًه مً الللماء

وكُمخه الللمُت وهظلً ووؿبخه بلُه وآلاعاء الىاعصة في ( وؿُم الصبا)هما ًدىاوٌ بالخضًث مسؼىغ هخابه ,,فُه وكاف

وَى بغؤًىا هخاب مهم ًىضعج في مىلهه ومىطىكه ,فىاثض التب ًىؼىي كليهابلى حاهب آعاء الىلاص بالىخاب واٌ,َظا اإلاىطىق

(.   الفً للفً)جدذ جُاع ما ٌؿمى خضًشا بمضعؾت

ابً خبِب الخللب ,  الضعاؾاث الىصُت, البعغت اللغبُت: اليلماث الغثِؿُت

Abstract 

Ibn Habeeb Al Halabi is one of the figures of the eighth century (A.H). His book 

(Naseem Al Siba) –The Breeze of Youth- is a valuable contribution to Arabic 

rhetoric. This paper deals with Al Halabi's life, works, stature, other scholars' opinion 

on him, his masters, and his disciples. This paper also deals with his book Naseem Al 

Siba , its scientific significance, its authorship contribution, and the critics' views on 

this book. This book is very important and can be groubed, according to its style and 

content, under what is known as Art for Art school. 
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المؤلف : المبحث األول

: ؤؾمه ووؿبه   -

فهى الخؿً بً كمغ بً , جياص جخفم اإلاصاصع التب جغحمذ البً خبِب كلى جدضًض اؾمه ووؿبه مم ازخعفاث بؿُؼت      

ىٍش 
ُ

ذ ( قظعاث الظَب) وطهغ صاخب  –الخؿً بً خبِب بً كمغ بً ق ذ ( البضع الؼالم)وطهغ صاخب  ,بهه ُؾٍغ ٍغ
ُ

بهه ق

ىٍش وكىضما جغحم ألبىه ػاَغ كاٌ ( بهباء الغمغ)ؤما صاخب 
ُ

فلض بضا مخىاكظا في اؾم قىٍش فلىضما جغحم له كاٌ ق

ذ  ٍغ
ُ

ً الضًً ,   -ق دضر ابً الكُش ٍػ
ُ
.  1ابى ػاَغ الضمكلي الاصل الخللب, ابى مدمض , بً كمغ بضع الضًً ابً اإلا

ً الضًً بً كمغ بً بضع الضًً بً خؿً بً كمغ بً خبِب الخللب ؤبى : بهه( َضًت اللاعفحن) خب وطهغ صا     خؿً بً ٍػ

وفي الشاوي  ( الخؿحن بً كمغ) َى في ؤخضَما , وكم لي مً زؼه همىطحان واضخان ) وكاٌ الؼعهلي ,  2...مدمض الكافعي 

وَىان مً ٌؿمى ( .الخؿحن)يها لترحمخه كلى مً ؾماٍ ولم ؤكثر في الىخب التب ؤػللذ كل,  3( (الخؿً بً كمغ ) 

وطهغ في ػبلاث ( اإلاكُست) و( الفهغؾذ)          الظي قغح ( َـ 777-َـ 712)بالخؿحن وَى قغف الضن الخؿحن بً خبِب 

.  4الكافلُت ؤن قغف الضًً الخؿحن ؤزىٍ 

                             

: املنهل الصافي , 34 /2: الدزز الكامىت , 3/88: طبقاث الشافعيت , 508/  :ذيل التقييد , 22 /2 اث الىافي بالىفي: يىظس   

معجم ,  2/208: ألاعالم , 2  / : إهباء الغمس , 205/ : البدز الطالع ,  8/45شرزاث الرهب ,   / : كىىش الرهب , 5  /5

 3/266: املؤلفين 
 287/ هديت العازفين : يىظس 2
 2/209الاعالم :  يىظس 3
 4/39معجم املؤلفين , 8/433شرزاث الرهب , 2  / إهباء الغمس ,  3/89طبقاث الشافعيت : يىظس 4

mailto:dr-inkadh@Yahoo.com
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 في خلب      
ً
 لآلصاب, في بِذ كلم وصًً  فياهذ وكإة ابً خبِب, ولض في صمكم وهصب ؤبىٍ مددؿبا

ً
فكغف مىظ , مدبا

ولىمت ؤؿافٍغ بالللم والخللم فلض طهغث بلع اإلاصاصع التب جغحمذ له بإهه خظغ في الغابلت مً كمٍغ كلى اللضًض مً 

بال بن بلع اإلاصاصع جظهغ بإهه صمكلي , زم ؤهخلل مم ؤبُه الى خلب فيكإ فيها ووؿب اليها, كلماء كصٍغ لُخللم منهم  

وجىلل , زم جىلل هشحرا بحن البعص فغخل الى مصغ والدهاػ وكاص بلض طلً . 5صل خللب اإلاىلض والضاع ؤي بهه ولض في خلبألا

.   6هظلً في بعص الكام وؤؾخلغ في خلب 

 في ألاصب
ً
وكض طهغ مً جغحم له بإهه وان صمث , وكض طهغث الىخب التب جغحمذ له بإهه ؤقخغل وبغق بلى بن صاع عؤؾا

 , خؿً اإلاداطغة خمُض اإلاظاهغة , زعق ألا
ً
 في ؤهىاق الللىم , صخُذ الىلل, فاطع هِؿا

ً
 مكاعوا

ً
وله الُض الؼىلى في , كاإلاا

. 7الىـم والىثر وله ؾماق وعواًت 

:  والصجه ووكإجه   -

ي اإلاصاصع التب ولم ؤحض ف, 8والصة ؤبً خبِب هما ؤحملذ اإلاصاصع التب جغحمذ له واهذ في ؾىت ككغ وؾبلماثت        

 ًلٌى فُه بإن والصجه واهذ ؾىت ازىتب ككغة
ً
 .                                                 9ؤػللذ كليها ازخعفا في طلً بال في جغحمت ؤبً كاض ب قهبه فلض طهغ عؤًا

في خحن , 10في قهغ قلبان فلُل واهذ والصجه, وكض ازخلفذ بلع اإلاصاصع في جدضًض قهغ والصجه وؤغفلذ بلظها طهٍغ    

 . 11طهغ ؤبً كاض ب قهبه بن والصجه واهذ في قهغ حماصي آلازغة 

فلض جللض اللضًض مً الىؿاثف واإلاىاصب وؤلف اللضًض مً اإلاالفاث في مسخلف , وكض كاف خُاة ملُئت باللؼاء    

ختى جىفي بدلب في طحى ًىم , ٍع غحر بهه جسلى كً حمُم جلً الىؿاثف التب ماعؾها في آزغ كمٍغ ولؼم صا,  اإلاجاالث

َظا , وصفً بتربت ؤعغىن , وطلً في ؾىت حؿم وؾبلحن وؾبلماثت, الهملت خاصي ككغ قهغ عبُم آلازغ كً حؿم وؾخحن ؾىت

ًظهغ بن وفاجه واهذ في ًىم الهملت الخاصي ( اإلانهل الصافي)غحر ؤن صاخب , 12ما اجفلذ كلُه اإلاصاصع التب جغحمذ له  

.  13ع عبُم آلازغ واللكٍغً مً قه

 

: مالفاجه -

ش وألاصب وللل مً ؤبغػ ما وصل بلُىا مً , جىىق الىخاج ألاصبي والشلافي ألبً خبِب الخللب   فلض ؤلف في الفله والخاٍع

: ؤؾماء جلً اإلاالفاث َى

 

ش : ؤزباع الضوٌ وجظواع ألاوٌ  -1    جىحض وسخت مىه في ,  14ن والخلفاء واإلالى, طهغ فُه  ألاهبُاء, مسهم, مسخصغ, في الخاٍع

                      15مىخبت كمان 

                             

 287/ هديت العازفين ,  5  /5املنهل الصافي , 35 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد , 22 /2 الىافي بالىفياث : يىظس 5
 2/208الاعالم : يىظس 6
 205/ : البدز الطالع ,  8/45شرزاث الرهب , 62 / : إهباء الغمس ,  6  /5: الصافي املنهل : يىظس  7
, 205/ البدز الطالع , 5  /5املنهل الصافي , 34 /2الدزز الكامىت , 62 / إهباء الغمس , 23 /2 الىافي بالىفياث : يىظس 8

 3/88طبقاث الشافعيت , 3/266فين معجم املؤؤ , 287/ هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 74معجم املطبىعاث 
 3/88بقاث الشافعيت ط: يىظس 9

 3/266معجم املؤلفين , 205/ البدز الطالع : يىظس 0 
 3/88طبقاث الشافعيت : يىظس   
هديت , 2/208ألاعالم , 3/266معجم املؤلفين , 205/ البدز الطالع , 37 / 2ة الكامن الدزز , 63 / إهباء الغمس  :يىظس 2 

  3/88طبقاث الشافعيت , 86 / العازفين 

  7  /5املنهل الصافي : يىظس 3 
 3/266معجم املؤلفين , 287/ هديت العازفين ,  / كشف الظىىن , 7  /5املنهل الصافي : يىظس 4 
  2الجصء :  4 مجلت معهد املخطىطاث في الفازض العامت للمجلد : يىظس  5 
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لى مً صخُذ الُبساعي  -2
َ
خ
ْ
ى
ُ
 16بعقاص الؿامم واللاعت اإلا

ت اإلاؿلم -3 ِ
ُّ د

َ
ىخلى مً  قلغ ابً اإلاللم , ج

ُ
 17اإلا

الىخاب خلله ووطم  وفي اإلاىكم ؤلالىترووي إلاىخبت اإلالً فهض الىػىُت طهغ بان,  18جظهغة الىبُه في ؤًام اإلاىصىع وبيُه  -4

ش اليكغ, ؾلُض كبض الفخاح كاقىع : وعاحله وكضم له , مدمض مدمض ؤمحن : خىاقُه  . م 1976 -َـ 1402ؾىت : جاٍع

حمم فُه بحن جىطُذ الخاوي للؼب الضًً الغالي وبحن ػواثض مفُضة مً ( الخىطُذ)وؾمي , الخىقُذ في قغح الخاوي -5

 19بؿهاع الفخاوي للباعػي 

.  20لخى قُذ في فغوق الفله الكافعي خاقُت ا -6

ش ابً اللضًم-7 ) بخضي وسخه الخؼُت في حاملت اإلاىصل بغكم ,  22( ػاَغ)ووؿب البىه , 21خظغة الىضًم مً جاٍع

17/35 )23 

ش  -8  .24ؤلفه كلى السهم وعكاًت الفلغاث ,ُحهُىت ألازباع في ؤؾماء الخلفاء وملىن ألامصاع مسخصغ في الخاٍع

ش صولت الترن مً ؾىت زمان وؤعبلحن وؾخماثت واهخهى فُه بلى آزغ ؾىت ؾبم صعة ألاؾعن  -9 في صولت ألاجغان حمم فُه جإٍع

ً الضًً ػاَغ بلى بلض عؤؽ اللغن بؿىىاث  وجىحض وسخت مً صعة ألاؾعن في صولت ألاجغان , 25وؾبلحن وطًل كلُه ولضٍ ٍػ

كفغاء بيذ : ي إلاىخبت اإلالً فهض الىػىُت طهغ بان الىخاب خللخه وفي اإلاىكم ؤلالىترون,  26في مىخبت الهعوي باقا بمغاهل 

ضان : بقغاف , َؼاق بً مخلب ابى قامت  وهظلً جىحض وسخت مىه في حاملت , م 2007 -َـ 1428ٌؿغي اخمض كبض هللا ٍػ

.  27الًبًزً ألاإلااهُت 

 28 -في اإلاىاؾً  -صلُل اإلاجخاػ بإعض الدهاػ  -10

صًىان اإلالؼلاث )ؤما في الهضًت فلض حلل ( -وَى صًىان ملؼلاث -الكظوع : )قف الـىىن وفي ن, صًىان اإلالؼلاث -11

 29هخاب آزغ ( الكظوع )هخاب و

ام وؤزباع صمكم   -12
َّ

قىف الؿامم في وصف الهامم  وؿبه صاخب الهضًت البً خبِب ٌكخمل كلى وصف الك

وهظلً في معهم ( ؤي حامم بنب ؤمُت )ؤطاف باللىىان هفؿه  و( َـ808ث )ووؿب هخاب آزغ البىه ػاَغ, وؤوصافها

  30. اإلاالفحن وهكف الـىىن 

                             

 3/266عجم املؤلفين م, 287/ هديت العازفين , 552/ كشف الظىىن : يىظس 6 
 287/ هديت العازفين , 552/ كشف  الظىىن : يىظس 7 
 287/ هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 205/ البدز الطالع , 36 /2الدزز الكامىت : يىظس 8 
 3/88طبقاث الشافعيت , 287/ هديت العازفين : يىظس 9 
 3/266معجم املؤلفين : يىظس 20
   / كىىش الرهب : يىظس  2
  43/ هديت العازفين , 5/34معجم املؤلفين ,  29/ كشف الظىىن  :زيىظ 22
   / كىىش الرهب : يىظس  23
 287/ هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 623/ كشف الظىىن : يىظس 24
, 2/259إلاطالم ديىان , 737/ كشف الظىىن ,   / كىىش الرهب , 6  /5املنهل الصافي , 35 /2الدزز الكامىت : يىظس 25

 87 / هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 205/ دز الطالع الب
 93  -90 / : املجلد الخامع : مجلت معهد املخطىطاث : يىظس  26
 مىقع ملتقى أهل الحديث   27
 287/ هديت العازفين  :يىظس 28
 287/ هديت العازفين , 065 /2كشف الظىىن : يىظس 29
  43, 87 / هديت العازفين , 5/34معجم املؤلفين , 065 /2كشف الظىىن : يىظس 30
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كلى اصؼعح ؤَل , ؤوعصث فُه حملت مً السهعث )كاٌ   –في فله الكافلُت  -هكف اإلاغوغ كً مداؾً الكغوغ -13

 . 32جىحض وسخت مىه في زؼاهت حامم الىىاهلب للمسؼىػاث في حضٍ  31(  مصغ والكام

اص  -14
ّ
 33للخافف البيهلي ( الاكخلاص)اهخلاٍ مً هخاب –مً هخب الاكخلاص الىىهب الَىك

غوج بُغاعوؽ  -15
ُ
 34 -ملامت  –مغوج الغغوؽ في ز

م , ملاوي ؤَل البُان مً وفُاث ابً زليان  -16 م , ؤحى فُه بماثخحن وؾبلت زعزحن هفغا مم ؤقلاَع .  35وآزاَع

خلله الضهخىع مصؼفى مدمض خؿحن الظَلب كً صاع ,  36( فاءالاكذ)وكُل ؤؾمه , اإلالخفى في طهغ فظاثل اإلاصؼفى -17

وطهغ في . 86وكضص الصفداث ,  1: كضص ؤحؼاء الىخاب . م1996 -َـ 1416الؼبلت ألاولى ؾىت , مصغ  –الخضًث في اللاَغة 

اث ؤحىبُت اخض مىاكم اإلاىخباث ؤلالىتروهُت بان للىخاب كضة وسخ وفي ؤماهً مخلضصة مً الىخاب في ؤهثر مً ككغ مىخب

 . 37وكغبُت 

 38( كىاكض ببغاَُم)اإلاىخلى مً صًىان ببغاَُم الىدىي اإلاؿمى ب-21

22-  
ً
 وهثرا

ً
 39ملُاؽ الىبراؽ كلى خغوف اإلاعهم هـما

ؤؾنب ) وفي الضعع  -في الؿحرة الىبىٍت –الىجم الشاكب مً ؤقغف اإلاىاكب  -23

 ( : اإلاؼالب في ؤقغف اإلاىاكب 
ً
 مسخصغا

ً
في عمظان ؾىت    ؤلفه, زعزحن فصع

هفداث  -24                                                          .                                                                                                                             40( 762ٌ) 

    41ألاعج مً هخاب جبصغة ؤبي الفغج 

َبا   -25  ؿمى , وؿُم الّصِ   42وَى الىخاب الظي بحن ًضًىا  ( فصٌى الغبُم في ؤصٌى الغبُم)َو

 

 

 

 

  :-قُىزه و جعمُظٍ

: قُىزه/ 1

                             

 287/ هديت العازفين , 2/209ألاعالم , 2/495كشف الظىىن : يىظس  3
. 7 / املجلد ألاوؤ ج: مجلت معهد املخطىطاث العسبيت : يىظس  32
 287/ هديت العازفين , 524 /2كشف الظىىن : يىظس 33
  287/ هديت العازفين : يىظس 34
 287/ : هديت العازفين ,  28: اء الكتب املتمم لكشف الظىىن أطم, 8 2/20: كشف الظىىن : يىظس  35
 2/208ألاعالم , 794 /2. ن. م: يىظس 36
 مىقع مجلت مسكص ودود للمخطىطاث  37
 852 /2كشف الظىىن : يىظس 38
 287/ هديت العازفين , 0 8 /2كشف الظىىن : يىظس 39
الدزز , 287/ هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 930 /2ن كشف الظىى, 7  /5املنهل الصافي , 508/ ذيل التقييد : يىظس 40

 35 /2الكامىت 
  6  /5املنهل الصافي : يىظس  4
كشف , 2/966هفح الطيب ,   / كىىش الرهب , 6  /5املنهل الصافي , 35 /2الدزز الكامىت ,  44/ ذيل التقييد : يىظس 42

,  3/266معجم املؤلفين , 69 /2, 287/ هديت العازفين , 2/208ألاعالم , 205/ البدز الطالع ,  95 , 270 /2الظىىن 

 50حهىد العلماء 
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هابلت مً هىهه كض جللى كلىمه كلى ؤًضي ؤبغػ , وللل َظٍ اإلالضعة اإلاىؾىكُت كلى الخإلُف في مسخلف كلىم كصٍغ      

 : إلاظ كلى اًضيهموللل مً ؤبغػ مً جذ, كلماء كصٍغ 

ؤما َظا فهى ؤبى بىغ حماٌ الضًً اإلاصغي  –اإلالغوف  –منهم ؤبً هباجه الؿلضي , ؾمي بابً هباجه الىشحر :  43ؤبً هباجه / 1

 في هخابه , وكض ؤزظ مىه ابً خبِب صىلت ألاصب 44(َـ768 -686)
ً
با)وبضا طلً واضخا  هشحرة ( وؿُم الّصِ

ً
فلض ؤوعص ؤبُاجا

  . فُه البً هباجه

 . 45ببغاَُم بً صالح بً العهمي / 2

 . 46ؤبى بىغ العهمي / 3

 .ؾمم مىه ابً خبِب :  47ؤبى ػالب كبض الغخُم العهمي / 4

 :  48ؤبى ػالب كبض الغخمً / 5
ً
 .ؾمم مىه ابً خبِب ؤًظا

 :  49ؤبى اإلاياعم الىصُلب / 6
ً
 . ؾمم مىه ابً خبِب ؤًظا

 . 50بؾماكُل بً صالح / 7

  51اسخاق الىداؽ / 8

 . 52بُبرؽ اللضًمي / 9

.       53جاج الضًً بً الىصُلب / 10

ؤحاػ له مً مصغ  :  54الخؿً الىغصي / 11

ؤحاػ له مً مصغ  :  55وطهغ صاخب الخلُُض الغقُض بً اللُم, الغقُض بً اإلاللم/ 12

غي /  13   56الّؼاَض الخٍغ

يب بيذ قىغ / 15 . ؤحاػث له في بِذ اإلالضؽ :  57ٍػ

 58لح بً العهمي كبض الغخمً بً صا/ 16

ؾمم مىه في اللاَغة  :  59كبض اإلادؿً بً الصابىوي / 17

18 / ً .  60:  اللاض ب فسغ الضًً ابً زؼُب حبًر

                             

 3/88طبقاث الشافعيت , 205/ البدز الطالع , 35 /2الدزز الكامىت : يىظس 43
 234/ الىافي بالىفياث : يىظس  44
 8/452شرزاث الرهب , 63 / إهباء الغمس , 35 /2الدزز الكامىت : يىظس 45
 6  /5املنهل الصافي , 508/ ذيل التقييد : يىظس 46
 6  /5املنهل الصافي , 36 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد : يىظس 47
 508/ ذيل التقييد : يىظس 48
 6  /5املنهل الصافي , 36 /2الدزز الكامىت : يىظس 49
 36 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد : يىظس 50
 37 /2الدزز الكامىت : يىظس  5
 8/452شرزاث الرهب , 6  /5املنهل الصافي , 35 /2الدزز الكامىت , 63 / إهباء الغمس , 508/ لتقييد ذيل ا: يىظس 52
 508/ ذيل التقييد : يىظس 53
 37 /2الدزز الكامىت , 508/ ن . م: يىظس 54
 37 /2الدزز الكامىت , 5087/ ذيل التقييد : يىظس 55
 4/204الدزز الكامىت ,  22/32الىافي بالىفياث : يىظس  56
 37 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد : يىظس 57
. املصدز هفظه 58
 8/452شرزاث الرهب , 63 / إهباء الغمس : يىظس 59
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  61ابً الىجاؽ   –طًل الخلُُض  –الىماٌ بً الىداؽ وفي / 19

ؤحاػ له  :  62مدمض بً كلي ؾاكض / 20

ؾمم مىه في اللاَغة  :  63مدمض بً غالي / 21

,   64َُم بً ملظاص مدمض بً ببغا/ 22

ؤحاػ له  :  65مىس ى بً كلي الخؿُنب / 23

  66هسىة بيذ الىصُلب / 24

. ؾمم مىه في اللاَغة :  67ًديى بً اإلاصغي / 25

: جعمُظٍ/ 2

. بلض ول َظا ال هجض مً الغٍغب ؤن ًىىن ألبً خبِب كضٌص وافٌغ مً الخعمُظ الظًً صعؾىا كلى ًضًه وحللمىا مىه      

:  ؤؾماء كضص منهم للل مً ؤبغػَم وجظهغ الىخب 

 68ابً ككاثغ/ 1

 69ابً ؿهحرة/ 2

 70ؾبؽ ابً العهمي/ 3

ت / 4 بهه كاٌ َى  ( الضعع اليامىت ) طهغ صاخب : كعء الضًً ابً زؼُب الىاصٍغ

 71ؤوٌ قُش ؾملذ كلُه الخضًث وؤحاػ لي 

 72مدب الضًً ابً الشخىت / 5

 73مدمض بً ؤخمض بً مدمض الياػعووي / 6

 

:  الؿُاس ب والاكخصاصي للصٍغ  الىطم

ًٍ وكضم ملغفت لظلً اللصغ        كاف ابً خبِب في كصغ ؤػلم كلُه بلع الباخشحن حؿمُاث جضٌ كلى ؿلم وجج

 كلى الغغم مً خالت الفىض ى والخغوب والفتن التب واهذ جمغ بها ألامت ؤلاؾعمُت  في اللغن الشامً اللهغي 
ً
اإلاؼصَغ زلافُا

.  وما ؾبله 

ت بلى كُام , فلض ؤصي طلف الضولت اللباؾُت        وما خضر في بغضاص مغهؼ الخعفت مً جضَىع لىفىط الؿلؼت اإلاغهٍؼ

فدؼم اإلاغٌى ؤؾىاع بغضاص كاصمحن مً اإلاكغق وصّمغوا خظاعة  74اإلاغغب اللضًض مً الضوٌ كلى خؿابها في اإلاكغق و

                                                                                

 35 /2الدزز الكامىت , 6  /5املنهل الصافي , 23 /2 الىافي بالىفياث : يىظس 60
 6  /55املنهل الصافي , 508/ ذيل التقييد : يىظس  6
 508/ ذيل التقييد : يىظس  62
 8/452شرزاث الرهب , 63 / إهباء الغمس : يىظس 63
 8/452شرزاث الرهب , 63 / إهباء الغمس : يىظس 64
 37 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد : يىظس 65
 37 /2الدزز الكامىت , 508/ ذيل التقييد  :يىظس 66

 .املصدز هفظه:  يىظس  67
 36 /2الدزز الكامىت : يىظس 68
 74/ معجم املطبىعاث , 36 /2ن , م: يىظس 69
 36 /2الدزز الكامىت : يىظس 70
 36 /2 الدزز الكامىت : يىظس  7
 36 /2 الدزز الكامىت: يىظس 72
 509/ ذيل التقييد : يىظس 73
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  0زىا ألاصبي والللمي والخظاعي َـ , واهؼللىا هدى بعص الكام كاصفحن بةع656اللغاق ؾىت 
ً
وَىظا وان اإلاكغق اللغبي َنْهبا

وجدالف الخخاع والفغهج والىغج والغوم غحر مغة الخخعٌ ؤعطىا وجضمحر بعزىا  0لغؼاة مدخلحن مً غغبه وقماله وقغكه

لا ول طٌ 0الخظاعي   ُمَغ
ً
 اؾدُؼاهُا

ً
حن, وغؼوا ن ؤصي بلى جضمحر بن خغوبا اؾخمغث لللغهحن الؿاصؽ والؿابم اللهٍغ

.  الىشحر مً مىعوزىا ألاصبي والللمي والخظاعي 

وكلى الغغم مً الاطؼغاب وخالت الفىض ى التب ٌلاوي منها اإلاجخمم في جلً الفترة بال ؤن الللماء وألاصباء اللغب لم       

ان كلى ؤن اللصغ لم وفي مىكفهم َظا , ًلفىا مخفغححن كلى ما ًدضر في البعص مً الاطؼغاباث صون جدٍغً ؾاهً  بَغ

فلض ؤصعن الللماء وألاصباء , ًىً كصغ اهدؼاغ ؤو غحر طلً مً الدؿمُاث التب ؤػللها بلع الياثضًً لؤلمت اللغبُت

واإلااعزىن اللغب اإلاؿلمىن طغوعة الخفاؾ كلى الترار اللغبي اللـُم فازظوا في جإلُف اإلاىؾىكاث وجإلُف الىخب 

 لظلً الترار مً
ً
:  فمً ؤبغػ اإلاالفاث اإلاىؾىكُت التب هخبذ في َظا اللصغ , الظُاق  والخبضص  الفىُت خفاؿا

لي , ؤبى الفظل, إلادمض بً مىغم بً كلي: لؿان اللغب  -  ( .َـ 711ث ) حماٌ الحن بً مىـىع الافٍغ

َـ 733ث )قهاب الضًً الىىٍغي , ألخمض بً كبض الىَاب بً مدمض بً كبض الضاثم : نهاًت ألاعب في فىىن ألاصب  -

 .َـ 1424: ػبم كضة ػبلاث واهذ ألاولى منها في كام ( 

, الؼاللب, الخؿُنب الللىي ,لُديى بً خمؼة بً كلي بً ببغاَُم : الؼغاػ ألؾغاع البعغت وكلىم خلاثم ألاعهاػ  -

 (.َـ745ث )اإلاللب باإلااٍض باهلل 

ث ) قهاب الضًً , اللمغي , اللضوي  ألخمض بً ًديى بً فظل هللا اللغش ب: مؿالً ألابصاع في ممالً ألامصاع  -

 ( .َـ 749

 ( .َـ 764ث ) لصعح الضًً زلُل بً ؤًبً بً كبض هللا الصفضي : الىافي بالىفُاث -

إلادمض بً قاهغ بً ؤخمض بً كبض الغخمً بً قاهغ بً َاعون بً قاهغ اإلاللب بصعح الضًً : فىاث الىفُاث  -

(. َـ 764ث ) 

فةطا وان لضًىا َظا الىم الهاثل مً , إلاؼبىكت وهظلً التب ما ػالذ في زؼاثً اإلاسؼىػاث وغحر طلً اللضًض مً اإلاالفاث ا

.   الىخب الللمُت وألاصبُت فىُف ًمىً ؤن هصضق بإن َظا اللصغ َى كصغ اهدؼاغ ؤو فترة مـلمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الىخاب : اإلابدث الشاوي

 

:  وؿبت الىخاب وحؿمُخه 

                                                                                

 239هظم الحكم وإلادازة في عصس ألايىبيين واملماليك : يىظس  74
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با)هخاب  إلاا اخخىاٍ مً ماصة ؤصبُت , التب ؤَخم بها ألاصباء والباخشىن كضًما وخضًشا , صبُت الغاجلتمً الىخب ألا( وؿُم الّصِ

. وفىُت اؾخدلذ طلً الاَخمام

.  75وكض ؤحملذ الىخب التب  طهغجه كلى طلً ( َـ779ث )وكض وؿب َظا الىخاب البً خبِب الخللب 

با) وهظلً ؤحملذ الىخب كلى حؿمُخه ب     ؤػللا كلُه ( َضًت اللاعفحن) و( هكف الـىىن )ن صاخلب غحر ؤ( وؿُم الّصِ

 َى 
ً
 زاهىٍا

ً
با)فظع كً  حؿمُخه ب ( فصٌى الغبُم في ؤصٌى البضٌم)كىىاها .  76( وؿُم الّصِ

 

 :-كُمت الىخاب 

با وؿُم ) هي مؿإلت الخإزحر والخإزغ بىخاب , بن اإلاىؼلم ألاؾاس ب واإلاغجىؼ الظي ؤبضؤ به لبُان ؤَمُت الىخاب       وهي ( الّصِ

با ) وهخاب , مؿإلت كضًمت في ألاصب اللغبي  ًمىً جصيُفه طمً هخب اإلالاماث وَى فً كضًم له ؤصىله ( وؿُم الّصِ

ابه 
ّ
 له ولغحٍر , وهخ

ً
 هشحرا

ً
 , وكض حمم فُه اإلاالف قلغا

ً
. وكؿمه كلى زعزحن فصع

هخاٌب  –هما طهغ صاخب هكف الـىىن  -الظي وان ( صصبا هج) في هخابه (  َـ 597ث )وللله ؾاًغ بظلً ابً الهىػي     

 ,   -هثري وقلغٌي 
ً
.  77وللل اإلااهض ؤن الىخابحن ًلىمان كلى َُيلُت واخضة , وكض عجبه ابً الهىػي كلى زعزحن فصع

      
ً
 ف, غحر ؤن جإزحر ابً خبِب في مالفاث ألاصباء الظًً حاءوا مً بلضٍ ًبضو ؤقض وطىخا

ً
ي هشحر مً وكض بضا طلً واضخا

 ًؼغػون بها مالفاتهم 
ً
ولم ًإث طلً . اإلاالفاث التب هلهذ هلهه والتب جلخه بط كمض مالفىَا بلى ألازظ مً الىخاب هصىصا

.   بال مً هىنهم كض ؤعهبىا بإؾلىب ابً خبِب وؤفياٍع في هخابه َظا 

كاٌ ) بلىله ( ملغفخه خاحت ؤلاوؿان  للؼت العهعن مما جمـ الى)ًىش ب هخابه ( َـ 1307ث )فهظا ؤبى الؼُب اللىىجي 

الصخبت ...خظغ فصٌى اللام مجلـ ألاصب في ًىم بلغ فُه ألاصًب نهاًت ؤلاعب : قمـ الضًً ابً خبِب عخمه هللا 

. 78(الفغاق

هسبت كلض الاحُاص في الصافىاث ) في هخابه ( َـ1331ث )وازظ مىه هظلً مدمض باقا ابً ألامحر كبض اللاصع الهؼاثغي  

 طو ؤلىن ًضكىوي بلى خظغة بلع اإلالىن " وكاٌ ابً خبِب الخللب ) خُث كاٌ ( ًاصالج
ً
باإلااثضة كً ..... وفض كلّي ًىما

  79( ؤلاولام

 مً الفصل ( مجاوي ألاصب في خضاثم اللغب ) فلض ؤوعص في هخابه ( َـ1346ث )ؤما ًىؾف بً كبض اإلاؿُذ قُسى 
ً
) ملؼلا

خٌى فصٌى اللام ( الغابم

 80(( وؤزغ الصخبت الفغاق..... وٌ اللام مجلـ ألاصب في ًىم بلغ فُه خظغ فص)) 

الفصل الخامـ في وصف الخضًلت ( حىاَغ البعغت) في هخابه ( َـ 1362ث )في خحن ؤكخبـ ؤخمض بً ببغاَُم الهاقمي 

وزماع ال ....  َـ خضًلت إلاا صضثذ مغآة الهىان كصضث لهعئها بلع الهىان779ووصف ابً خبِب الخللب ث ) خُث كاٌ 

.   81( حلض وال حؿخلص ى 

                             

كشف , 2/966هفح الطيب ,   / كىىش الرهب , 6  /5املنهل الصافي , 35 /2الدزز الكامىت ,  44/ ذيل التقييد : يىظس 75

حهىد ,  3/266معجم املؤلفين , 69 /2 -287/ هديت العازفين , 2/208الاعالم , 205/ البدز الطالع , 270 /2الظىىن 

 50العلماء 
 287/ هديت العازفين , 952  -270 /2 كشف الظىىن : يىظس  76
 070 /2كشف الظىىن : يىظس  77
 56 الى  53 عجالن من لقطت اؤ: يىظس  78
  22- 2هخبت عقد الاحياد : يىظس  79
 06 الى   0 من / 5مجاوي ألادب : يىظس 80
 357 -356/ حىاهس ألادب : يىظس   8
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 هشحرة مً الىخاب منها ( اإلانهاج الىاضح للبعغت )هما ؤكخبـ خامض كىوي في هخابه       
ً
: وكُل في وصف الؿماء ) هصىصا

اب مً غحر ؤن ٌكحر بلى هذ( مؿً الخخام ... بؿاغ ػمغص هثرث ): وكُل في وصف الؿماء   82(مؿً الخخام ... ؤًلـخنب لُلت 

.  83ابً خبِب 

) بلع مً الكىاَض البعغُت اإلالخبؿت مً هخاب , لللي بً هاًف الشخىص: وحاء في هخاب الخعصت في كلىم البعغت      

با   84( واؾؼت كلض الىىاهب( ) وؿُم الّصِ

فهى وؾُلت . باَغ ببعغخه , ؤهُم بإؾلىبه , بن َظا الاَخمام بالىخاب لم ًىً لُدضر لىال ؤهه هخاب حمُل بمىطىكاجه 

.  حللُمُت فظة جلضم لؼعب كلم البعغت ماصة زّغة وحمُلت 

لىي كضعاتهم كلى جىمُت الخُاٌ الفنب اللالي  خاب ٍو
ُ
. هما بهه ًلّىم مً ؤؾالُب الى

با )وللض خاػ هخاب   واَخمام الضاعؾحن اإلادضزحن في وكخىا الخاطغ ( وؿُم الّصِ
ً
. كلى بعهاب الللماء كضًما

ً البً خبِب ومً الظًً حاءوا مً بلضٍ   منها , فلض كغطه كضص هبحر مً الللماء اإلالاصٍغ
ً
:  ؾإطهغ َىا بلظا

ان / 1 َظا الىخاب الظي ؤبضق فُه مالفه  وكفذ كلى: ) كاٌ ( َـ 702ث ) اللاض ب الخؿحن بً ؾلُمان قغف الضًً بً ٍع

وكغفذ ملضاع ما فُه مً ؤلاوكاء وؤًً مً , وؤًىلذ خضاثم ؤصبه فضها إلاً ًلؼفه , وهـم فُه الهىاَغ الىفِؿت مصىله, 

فصضع َظا الىخاب كً ..... وؤػُب مً الىعص كىض قمه , وؤخؿً مً الضعع في هـمه ,فىحضجه ؤلؼف مً ؤؾمه , ٌلغفه 

ت مؤلث جصاهُفها اإلاغاعب واإلاكاعق , اكب وطًَ عاثم وهفـ صاصقكلم ؾابم وفىغ ر فاهلل حلالى ًبلي مصىفه ..... وعٍو

ضًمه  بلغه مً ؾلاصة الضهُا وآلازغة ما ًغومه بمىه وهغمه , كبلت ألَله ٍو .  85( ٍو

كلى َظا اإلاصىف وكفذ ) فلض ؤبضي بعهابه الىبحر بالىخاب خحن كاٌ : 86(َـ 1764ث ) ؤما زلُل بً ؤًبً الصفضي / 2

وؤلاوكاء الظي بن قاء كاثله , والخإلُف الظي لى مّغ باإلاجىىن إلاا ؤلف لُعٍ وال ماٌ بليها وال صبا , اإلاىؾىم بيؿُم الّصبا 

ؼ وؾلى , حلل هعم غحٍر في َباث الهىاء َبا  والىعم هبإ كىه الهاخف , والىثر الظي ؤغاع كاثله كلى ؾباثً الظَب ؤلابٍغ

 وما 
ً
ومخم هللا الؼمان وؤَله بهظا الىىق الغع ..... له طهغ وال هبإ فؿبدذ حىاٍَغ إلاً ؤوحضٍ في َظا اللصغ حاخضا

.  87......( ,والبضٌم الظي عّم ما حكلث مً عبم َظا الفً وعض , والبز البع , والىلض الىع ,

ازخُاع ؤعوق اللباعاث وَى ًلغض الىخاب في ( : َـ 771 -727)في خحن جفّغص كاض ب اللظاة جاج الضًً ؤبى الىصغ الؿبيي / 3

, وػغكذ بلى ما ًط بء ؤزا الخجى ؤؾهل الؼغاثم , وفّىكذ ؾهمي جللاء الغغض الكاثم , وخّضكذ هدى الخضاثم :) فلاٌ 

 صبا به مً ال صبا , فما كلَّ صضاي هيؿُم الصبا 
ً
 صاثبا

ً
 , وال همشله ؾهما

ً
, وال هـغث هـحٍر خضًلت جىبذ فظت وطَبا

وفىاثض خؿان ًظهغها بها خؿان , هللا حلالى كليها ولماث كليها مىه عكُب ومداؾً حؿلى كىضَا بالخؿً خبِب فلّحن

. 88البلُض خؿً اللٍغب

غ / 4 ؤما ؤبى كبض هللا بً كلي  الهىاعي اإلالغوف بكمـ الضًً بً حابغ الظٍغ

ٌ فلض كبّر كً صَكخه لهماٌ الىخاب فلا( بضٌلُت اللمُان )صاخب ( َـ 780ث )

با )  ا اللبِب صبا, اإلاغؾىمت في صفداث الخؿً , إلاا وكفذ كلى الفصٌى اإلاىؾىمت بيؿُم الّصِ ؤهخلل بها , فةطا ؤبصَغ

....  الخاػغ اهخلاف الىبذ بالغمام 

َظي فصٌى الغبُم في الؼمً      هم خؿً ؤؾىضث بلى خؿً 

                             

  6 / املنهاج الىاضح : يىظس  82
   3/35املصدز هفظه : يىظس  83
 5 خالصت الاثس : يىظس 84
  2/67هفح الطيب : يىظس 85
 5 2/3ألاعالم : يىظس  86
 675 -2/674هفح الطيب : ظس ين 87
 673 -2/672املصدز هفظه : يىظس  88
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 89( عكذ وعاكذ فمً قماثلها          بمشل صغف الكمٌى جخدفنب 

ً ؤلاوكاء و/ 5 والشغغ في , وكفذ كلى َظا الىخاب الظي ؤقبه الضع في اهخـامه ) كاٌ كىه هاصغ الضًً صاخب صواٍو

بطا غىذ كلى غصىهه مؼغباث خمامه فىحضث بحن ؤؾمه , وػَغ الغوض في البىغ , وكؼغ الىضي في اوسهامه , ابدؿامه 

با , ومؿماٍ مىاؾبت اكخظاَا ػبم مالفه الؿلُم  فخدللذ ؤن مالفه ؤبلاٍ هللا , واجصاٌ الصضًم الخمُم واجصاال كٍغ

فه , حلالى وخغؾه .   90......( ؤبضق في جإلُفه وؤصاب في جمحٍز بهظا الاؾم وحلٍغ

وكف اإلاملىن ؾلُمان بً صاوص اإلاصغي كلى فصٌى الخىم مً َظٍ الفصٌى : ) في خحن ؤقاع بلُه آزغون بمشل كىلهم / 6

اض َظا الىخاب . للبٌى فىحض مً وؿُم الصبا ؤماعاث ا وملام , وهللا اإلاؿاوٌ ؤن ًغفم كضع ملالً ... وهٍؼ ػغفه في ٍع

ىطم منهاج ألاصب بىىع بضعن , كضعن  ه وهغمه, ٍو
ّ
ه كلى ول ش بء كضًغ, بمى

ّ
  91( به

. 92( ٌكخمل كلى هفاجـ كضًضة) في خحن حاء في هخاب البضع الؼالم بإهه هخاب / 7

ستٌز خاجي زلُفت ول َظا/ 8   93(كّغطه كلماء كصٍغ , هخاب خؿً في البضٌم ) الاَخمام بالىخاب فُلٌى  ٍو

ؤما في كصغها الخاطغ فلض هخب الضهخىع زالض بً مدمض الهضٌم عثِـ كؿم الضعاؾاث الللُا في كؿم اللغت        

ؾُم الّصبا صعاؾت هخاب ن) اللغبُت حاملت ؤلامام مدمض بً  الؿلىص ؤلاؾعمُت صعاؾت كً الىخاب ومدخىاٍ كىىانها 

.  94اؾخلغض فيها ؤَم ما فُه مً مىطىكاث والؿماث البعغُت والفىُت الىاضخت فُه ( مىطىكُت فىُت

حن في حاملت كحن قمـ بىخابت عؾالت ماحؿخحر كىىانها  ؤهماغ الغاوي ووؿاثفه في )في خحن كام ؤخض الضاعؾحن اإلاصٍغ

وطلً في , وَى الضهخىع كعء كبض اإلاىلم ببغاَُم ( بِب الخللب همىطحاهخاب وؿُم الّصبا البً ح -الؿغص اللغبي التراسي 

م وعؾالخه جىاولذ الىخاب بضعاؾت ؾغصًت وفم اإلاىاهج الخضًشت وكض ؤكخمض كلى اليسخت التب خللها مدمىص 2007ؾىت 

في ( وؿُم الّصبا ) ابوكض ؤوص ى َظا الباخث بةكاصة كغاءة هذ, والتب ؾأحي كلى وصفها مم باقي وسخ الىخاب , الفازىعي 

ض مً الههىص ألاواصًمُت إلاا له مً كُمت كالُت  .    طىء اإلاىاهج الىلضًت الخضًشت فإقاع بلى بن الىخاب ًدخاج بلى اإلاٍؼ

له بلى بن الىخاب مهم في بابه فهى ًىضعج جدذ ما ٌؿمى آلان باججاٍ ؤو مضعؾت       
ُ
ألهىا ال ( الفً للفً )هسلص مً َظا و

ختى حاء كؼلت فىُت عاجلت , بل عبما َى مىخىب لظاث الفً , هُض الهضف الخللُمي مً جإلُفه بكيل ؤهُضوؿخؼُم جى

ا الصخُذ  . حلىـ جغف الخإلُف وعوكت البعغت خُىما حؿخسضم في بػاَع
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