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 م(1274هـ/673املتوفى ) أبو احملاسن يوسف بن امحد ورياليغمـ

 دراسة يف سريته وعلمه

   أ.م.د. هناء سامل ضائع

6/12/2017 تأريخ القبول:   5/11/2017 تأريخ التقديم:  
 المقدمة  

اشتهر القرر  الارع ا الهيررع   رنن لر  ال الرع  الراع يرمختا  رج لتتار  ليرع            
التقررر ق تقرررنلتا لااإلرررعر  اجاررر للي اميرررعيا  ياللررري تل ر لررريق لتمعتلهرررع الل ر ررري  رررج الررر  

اللت الل  إلى التق  الاعإلرق تل  هؤ   ال الع  اللغلترع الاع اهرت    ارت  لتتاخري لمهرع 
 الانلث تالتعرلخ تاألنب.        

ل   ج هاا ال اث متمعتل شتيلي لهرع صيرتلهع تاقع تهرع تمشرعاهع ال الرج امتشرر لرع        
الشع  تلير تال راقق تترر  لؤلخرع  يالرر  تلر  ليرامع إ  يترعب تاارن لرل  رج ليرعل األنب 
تهررت لتتيررر للقترر ت لرر  يتررعب إلررعأق لرر  ليررامع صلإلررع تهمررع تيلرر  صهللرري يتررعب  مررتر 
القرر تل لالغلررترع الرراع  ررل  صلررنلمع.صلع نتا ررا يتع رري هرراا ال اررث هررت الغلررت  الرراع صاررعا 

رعق تشررراي الل اتلرررع  ارررتل صاررررتل تالعترررل تمشرررعال  شتيرررلي لتاررر   ررر  االرررن اللغلرررت 
الاقع جق  إل  ي  منر  الليعنر التج تانا  يملق تل ل ال  ن  مج إلرى تمرعتل شتيرلي 

 اللغلترع تال اث ي  صيتل صارتل تيالل.
صلرررع صهللررري هررراا ال ارررث  رررع  ميرررت  يترررعب اللغلرررترع قرررن ت رررر لرررنلمع لرررعن  ياللررري       

خقتنا  اليالر لر  يترب الترراث ال ر رج اجار لجق  إلر   تلإلعلل  ليتعب قن  قن إلل  ل
يرر  الرر   قررن ت ررر لمررع اللغلررترع قللرري تعرلتلرري تصن لرري تتريلررع  لايالررر لرر  صيرر   األنب 
 ال ر جقت تإلرل  ال ارث  قررا  يرن  لمهرع اارلل تمار ل ق تت نترلق تيملترل تصلقع رلق شرلتتلق

اايق تالقللي التعرلتلي تاألن لري ليترعب  مرتر ت للاهق لؤلخعتلق صرا  ال الع   للق ي قتل  علا
 الق تل لالغلترعق تصتلر ت عتل.

                                                 

  الموصلقسم التاريخ/كلية اآلداب/ جامعة . 
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 أوال: اسمه ونسبه 
مار ي  ل1 هت لتا     االن    لالتن    االن    لالرن  ر  ص رج القعار  صألارنعق      

ت مررت صاررن ق لارري لشررهتر  لرر   ل2 إلررى ق لارري صاررنق تهمررع  صياررر لرر  ق لارري ير رر   عارر  صاررنق
تهررج لرر  الق عاررل اا  المشررعا الار ررج صاررهل   ررج الارررتب تالغرريتا  ق ررل ت  ررن ال نمعملرري 

   لق640هررر 19اجارر  ق يررع تا لرر  ميررن ارر  تخرقررتا ياررى األقاررعر تميلررتا ال ررراق لمررا اررمي  
 ل3  تغنا لرييا  لاتيلا الق اج   ن الختح اجا لج لل.

  إ  لارللي الق لاري ل رنت تياى الرغ  ل  ما ي لتا     االن صألانع إلى  مرج صارن إ    
-1175هررر 660-571قررن اميررهر   ررج ليتلررا للررر  ررج لراارري امتقعللرري لررع ل  ا لررت ل   

تلرر  ت ررن الق لارري لهررع تلالرهررع ل 5   لق1524-1262هررر 922-660تالللعللرر    ل4  لق1261
 يلع يع   ج ال ير األلتع ت نالع  ال ير ال  عاج.

 
 

                                                 

ل اللررتملمجق لتارررى  ررر  لالررنق الرررل لرررر   اليلرررع ق لا  رري ليارررت ناارررر  الل ررعر  ال العملررري  الرررنر ص رررعن 1
؛ اللغلررترعق ص ررت اللاعارر  لتارر   رر  االررن  رر  لالررتنق مررتر القرر ت 106 3لق 1960ق الهمررن 1الررني ق ا

 ررعر الماررع  تاألن ررع  تالشرر را  تال الررع ق تاقلررق  رتنلرر  يلهررعل ق نار المشررر اللتتيررر لرر  اللقترر ت  ررج صت
؛ صليت ررجق لالررن  رر  شررعيرق  ررتا  الت لررع  14لق لقنلرري اللاقررقق  1964 رررامتت شررتعلمرق   خلارر عن  

؛ الراه جق لالرن  ر  االرن  ر  338 4تالالل يالهعق تاقلرق صاارع  ي رعتق نار الاقع ريق ق  لررت  ن  لق 
لق 2003ق   لررررت  3لخ اجاررر  ق تاقلرررق يلر ي رررن الاررر   ترررنلرعق نار اليترررعب ال ر رررجق ايالرررع ق ترررعر 
 .143هرلق 680-671اتانث امي 

ل الال عمجق  ي ن اليرل     لالن    لميتر التلللجق األمارعبق تاقلرق  لالرن يتالريق لا  ري لالرن 2
يرررل   رر  ي ررن التااررنق الا ررعب ؛ ا رر  األالرررق ياررج  رر  ي ررن ال138 1لق 1981ق  نلشررق 2هعشرر  صليت ررجق ا

 .53-52 1ل ق1970 ج تهالب األماعبق ليت ي اللامىق   غنان 
لق 1949ل ياعلررريق يلررررر رإلررررعق ل يرررر  ق عاررررل ال رررررب القنللرررري تالانلارررريق اللا  رررري الهعشررررلليق  نلشررررق 3
1 21-22. 
 . 18ق4ت3 6ل ا   تغرع  رنعق الميت  اليهر ق 4
   ج يير ا لت ل  تالللعلل ق نار المهإلي ال ر لريق   لررت   ل يعشترق ا لن ي ن الختعحق لير تالشع5

 تلع   نهع. 167لق  1972
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 ثانيا : والدته 
  لق تلهراا يرر   رر  النلشرقجل1203هرر 600الرن  رج نلشرق ارمي  تلرن لتار   ر  ا      

   الاررنتن لرر  تيرر  لتيررتن   ررج الرر  التقرر ق تيررع   ل2 لرر  صب لتيرراج تيررن تيرلتررجقل 1 
الشرت  لتمقررل  ررل  ال اررنا  ال ر لرري لرر  نت  صع يررعاق تهررت اررر  ررج الارري   ررلع ار  صت 

  اللتيررلق ت  م ارر  للررعاا تررر  ليررع  لشررعؤهق ت  م ارر  للررعاا يررع  ص ررعه إلررى نلشررق قعنلررع  لرر
ينه تيرل  لتيهع  إلى اللتيلق تل ل همع  صا عب ي ا  ل  لللريا  هراه األارر  التمقرل 
 ررج صياررر لرر   اررنق لمهررع لررع لترر  امتقررعل ص لررل لرر  اللتيررل إلررى نلشررق  ل ررنت ص  لهمتررل 

نيترررررل إلرررررى ترررررر  اللتيرررررل الترررررج يعمررررر  لررررر  ارررررت  األتإلرررررعأ الا ل لررررري  ل 3   الاارررررع ل
عنلي  مرررراا  ترررر ل ال قررررنل  األتلرررررل  لرررر  القررررر  الاررررعنت الهيرع الاررررعمج يشررررر تا قتيرررر
ت  للي  ص  مؤين لال هاه الخرإلليق لي  لع للي  التاتق  ل ص  امتقرعل ص لرل صت ل 4 لالل نق

يررنه لرر  ق ررلق يررع  ل ررتن ألارر عب اقتيررعنلي صت ايتلعيلرري صت  ت  لررر صتررر ص  هرراه األاررر  
 ررل  تيرلرر  تاللتيررل تنلشررق تصتلرررا ليررر ليررع  ت ررع   يعمرر  ت اررث يرر  لررع لمعارر هع لررع

 لتا     االن صألانع.
 :ثالثا: كنيته وألقابه

 تلقب  للقعب ين  هجق  يلعل ل 5 يمى لتا     االن األانع  ر  ص ت اللاعا ل      

                                                 

؛ اللقرلرريعق  االررن  رر  ياررجق 143؛ الرراه جق تررعرلخق 338 4؛ اليت ررجق  ررتا ق106 3ل اللررتملمجق الررلق1
لق 1936الاات  لل ر ي نتل   اللات  مشر   لالن لياخى يلعن ق لا  ي نار اليتب الليرليق  القرعهر  

 .619 2 ق1ير
؛ ال ريالجق القعا     لالن    لتا ق اللقتخج ياى يتعب الرتإلتل  الل رت  106 3ل اللتملمجق اللق2

  1لق يررررر2006ق  لرررررت  1 تررررعرلخ ال ريالررررجق تاقلررررق  يلررررر ي ررررن الارررر   تررررنلرعق الليت رررري ال يرررررليق ا
 .318 1ق
لررنل  لتارر ق الميررت  الياهررر   ررج لاررت  ؛ ا رر  تغرررع  رررنعق يلررعل ا318 1  ق1ل ال ريالجقاللقتخررجق يررر3

 .247 7لير تالقعهر ق اللؤااي الليرلي ال عليق  لير  ن   لق
ل  ا رررررررر  األالرررررررررق التررررررررعرلخ ال ررررررررعهر  ررررررررج النتلرررررررري ا تع يلرررررررري  عللتيررررررررلق تاقلق ي ررررررررن القررررررررعنر االررررررررن 4

 .178لق1963االلع ق لير 
 .143؛ الاه جق تعرلخق 338 4؛ صليت جق  تا ق 106 3ل اللتملمجق اللق5
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تهاا الاقب يع  لر  تر ل ليرعا تل لرللرر يلرعل الرنل  لتارى  ر  لغلرتر  ر   ل 1 النل ل
 ل  قرلرري 1202هرر 599 ر  ي ررناب ص رت الخرتح ال رعرتقج الرراع تلرن ارمي  ل 2  يارن  ا ر   اهرع

 رررعلقرب لررر  ارررلهتن لررر  يلرررل قرررت   يررر لن ليرررر ت رررر   قرلررري  ا ررر  لغلرررترلق ارررلا 
 لق تص رت يارج الاار  1225هرر 622الانلث ل  ص ج ي ناب لالن  ر  ا رراهل  الخعرارج  

تتمقل  ج الت لرع  اليالاري  ل 3 ثق ل اللان1241هر 639   ا راهل     نلمعر الليرع   
ل يررررر  اللاررررر  اليرررررعلح صلرررررتب 1249هرررررر 647 نلشرررررق ارررررمي   ل 4 تترررررتلى ملع ررررري الاررررراامي

تقع   إمشرع  اللنراري اللغلترلري ل 5  لق تاشر  ياى تن لر صلتر الاااميق1249هر 647  
 ل 1262هرررر 660اررر  تتيرررل إلرررى القرررعهر   ارررنتن ارررمي   ل 6 الامخلررري  نلشرررق  رررج اليرررعلالي.

                                                 

؛ اليت جقيلرررت  الترررتارلخق تاقلرررق  م لاررري ي رررن اللرررم   ناتن ت ليرررل الارررعلرق ناارررر  الشرررؤت  106 3ل اللرررتملمجق الرررلق1
 .144-143؛ الاه جق تعرلخق 338 4؛ اليت جق  تا ق63 21لق 1984الاقع لي  تالمشرق  ال راق 

اهع لق يقن اليلع   ج تعرلخ صهرل ؛ ال لمجق  نرالنل  لالتنق لاير   330  2ل اللتملمجق لاير لالع لق 2
؛ صلررع 413-412لق 1988اليلررع ق تاقلررق  لالررن لالررن صلررل ق الهلارري الليرررلي ال علرري لايتررعبق  القررعهر  

 .219-218 7ا   تغرع  رنعق اير  اللع لق  الميت  الياهر ق
الررتا   رلياى ل ا ن تعقص ت الخإلل ي خر    ا اب  ر  ي خررق الارعلا الار لن اليرعلا ألارلع  الخإلر   ت 3

 .413-412؛ ال لمجق يقن اليلع ق 382-381لق 1914الي لنق لا  ي اليلعلليق  لير 
ل ملع ي الااامي  تهج صرقى لمعيب النتلي يل رع ق تترلتج  رج اللرت ري الاعملري   رن الارااع ق تلر  لتتلهرع 4

لترررج ت ت رررر لررر  ليرررت  تاارررا المخرررتا تصيارررر تتيررر   رررللتر النتلررري تلقرررت   عميرررعي اليالرررر لررر  األيلرررعل ا
اتتيع  الاااع  ت ج الاقلقي هت الاعي  الاقلقج لا  ن ق القاقشمنعق ص ت ال  عت االن    ياجق ي ح 

لق 1987ق  لررت  1األيشى  ج يمعيي اجمشعقشرح تت الق  م لرل تعلرن التالربق نار اليترب ال اللريق ا
تاآلارررعر الل ررررت   ررررعلتاا ؛ اللقرلررريعق االرررن  ررر  ياررررجق اللرررتايا تا يت رررعر  ررراير التاررررا 24-25 4

؛ ارررال ق لالرررن ريققييرررر اررر ال  الللعللررر ق 215-214 2اللقرليلررريق ليت ررري اللامرررىق   غرررنان ن  لق 
 .  90 1لق 1962ق القعهر  2اللا  ي الملتايليق ا

ل ا   يالرقص ت الخنا ق ال نالي تالمهعليق تاقل  ياج لالن ل ت  تيعنل االرن ي رن اللتيرتنق نار اليترب 5
 .179 3لق 2005ق  لرت  2ق اال اللي

ل الم للجقي ررن القررعنر  رر  لالررنق الررنارت  ررج تررعرلخ اللررنارتق صيررنان ا راهل  شررلت الررنل ق نار اليتررب 6
 .500-499 1لق1990ق  لرت  1ال الليق ا
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 ل 1   لق1277-1259هرر 676-658تتلى ملع ي الااامي همع  صلإلع ي  اللا  الارعهر  ت 
تل  لي  ل  األلرا  ل  لإلعهلل  ج لميلتل تشيعيتل تقر ل ل  اللات ق  يرع  صللررا يارل   
اعيلرررع  لرررن را  يرررتانا  تيرررع  اللاررر  الارررعهر ل لرررل  لشرررعترتل  هرررت اارررن األلررررا  اللشرررهترل  

 ل  علقيررلر لرر  صيلررعل 1264هررر 663تتررن ر األلررتر تررت ج اررمي    علل ر رري تاارر  النرالرري
تلاهرر ص   ل 4  رن    هرعق ل 3  لير تالل إلرى تر ري تالرنه  ارخح ي رل اللقار  ل 2 الخعقتالي

لتاررررر   ررررر  االرررررن تاقرررررب  اقرررررب  يلرررررعل الرررررنل ل ماررررر ي إلرررررى هررررراا األللرررررر  ارررررنتن ارررررمي 
  الختررر  تاألللررر  ل  نلشررق الررث يررع  لتارر   رر  االررن لاررتقر همررع  تارر1252هررر 650 

 تقرررب لمررل  ل 5 يلرعل الررنل  تررتلى ملع ري الارراامي  نلشررق تيرر  يمررل  لمررل لارنث تشررعيرق
لتا     االن ت يلل لختر  اتلاي اتى تاقب  عارلل تيرر   رر يلعل الرنل لق تلقرب صلإلرع 

                                                 

ل اللا  الاعهر  هت ري  النل   ل رتقال من قرنارع لقرب  رر الاعهرل ل رن لر  صهر  اللارت  ال ارلري تايراي 1
الق يررعق ااررر ت لررا يررغلرا لريررل لررنيى ال لررعن الإلررعاا ارر  اشررتراه لمررل األللررر يرر   الررنل  ال مررن لرر  ار  

قنارعق ا   ل لايل الى اللا  اليعلح مي  النل  األلت ج ا  ايتقل تي ال ل  الللعلل  ال ارلي تر رعه ل هر  
 رت اااعمع ق اللقرليعق  شب شيعيع   عا   ا  يعر اتع   ال اير  ج نتلي قاي تللع قتل األتلر يعر  ل

؛ ا رر  تغرررع  رررنعق اللمهررل اليررع ج تاللاررتت ج   ررن الررتا جق تاقلررق  لالررن لالررن صلررل ق 238 2التارراق
؛ اال قييرررررررر اررررررر ال  451-447 3لق  ر1984الهلاررررررري الليررررررررلي ال علررررررري لايترررررررعبق  ليرررررررر 

 .121 2لق 1928؛ياجق لالن يرنق تاا الشع ق لا  ي اللخلنق  نلشق 15ق26-14 1الللعلل ق
اارر  لنلمرري  ررج اررت  ليررر الشرررقج  ررج صتررر نلررعر ليررر لرر  يهرري الشررع   ررج الاررت   -ل الخعقتاررلي 2

األقيرىق الالرتعق لرعقت ق ل يرر  ال ارنا ق تمقرلح تتقررنل   لالرن ي رن الرررال  اللريشراج نار االرع  التررراث 
 .412 6 3لق 1996ال ر جق   لرت   

ياررى مهررر الملررل اتررى لمقاررا  ررج اررر  القررعهر   تهررت ي ررل للتررن لرر  صاررتا  ت رر ن الارر   -ل اللقارر  3
تلالى  ج يل لتإلا  عا  تيالل لاعين تيتالا تالج اللقا  ألمل   لم    لرل شرج. الالرتعق ل ير  

 .302 8 ر4ال انا ق
ل الاه جق لالن    االن    يالع ق ال  ر  ج ت ر ل  غ رق تاقلق  ص ت هرعير لالرن الار لن  ارلتمج 4

؛ ال لمررجق 382-381؛ ا ن ررتعق الاررعلا الارر لنق 308 3لق 1985للرريق   لرررت  يغاررتلق نار اليتررب ال ا
؛ ا رر  ال لررعن الام اررجق ي ررن 219-218 7؛ ا رر  تغرررع  رررنعق الميررت  الياهررر ق 413-412ماررر اليلررع ق 

 .313 5الاجق شارا  الاهب  ج صت عر ل  اهبق نار صالع  التراث ال ر جق  لرت   ن   لق 
 .219-218 7؛ ا   تغرع  رنعق الميت  الياهر ق 382-381ا لنق ل ا ن تعق الاعلا ال5
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تلاهرر ص  األتلرر يرع  ل 1  ر اللغلترعل ما ي إلرى يرا تل لرللرر يلرعل الرنل   ر  لغلرترق
يررع  ااررت اللاعنارري  " ررر لتا   رر  االررنل  قر ررل لمررل الررث يررر  يرر  األتلررر  لمررل  ل ي ررع  

يررررع  اارررر   " لمررررل  ل21ل  3 قيلررررع ايرتررررل الليررررعنرل20ل  2  ق"لاررررلح المررررعنر    تلررررل ليعلاررررتل
 األت ق لال  الشلعال".

تل ررل لاررل هرراه ال  قرري لررع ل  لتارر   رر  االررن اللغلررترع تاألللررر يلررعل الررنل  لررنل      
الر األتلرررررر يارررررى اللغلرررررترعقتياى ي قررررري اللغلرررررترع مخارررررل  علارررررااي  رررررج الررررر  يارررررى ترررررل

تهررت لقررب صااقررل يالررل يررعا ل اللررؤر  ا رر   ل22ل  4  التق .يلررع لقررب  اقررب  شررلت الررنل لق
إا ترن  رج ل 6  لقلتعلخع   ال  لع يع   ج يتب الترراي  األترر ق1282هر 681  ل 5 تايع 

ليلررع لق  ررن   لرر  لق ررل  يلررعل الررنل ل الرراع يررر   ررلق يتع ررل  ت لررع  األيلررع  تصم ررع  ص مررع  ا
تقررن صشررعر الرر    ص  صلقرررعب  يلررعل الررنل ل ت شررل  الرررنل ل لرر  األلقررعب الل رت رري الترررج 
صااقررر  يارررى ال الرررع   رررج ييرررر الللعللررر  تتعيررري لقرررب  يلرررعل الرررنل ل اترررت   ع اررر  

  يالرل الار    لتا ل تل ارا همرع اليراي  رل  الاقرب تا ار  الترج تشرلر إلرى الم رج لتار
ص  األللر شرهعب الرنل   ر   ل 8 الث اير  الليعنر التعرلتليل 7 تاليلعل الاع اشتهر  لق

 ل يررع  ل رت ررع   علشررهعلي تاليرررالي ت ه اللارر  1274هررر 673يلررعل الررنل   رر  لغلررتر   

                                                 

؛ 64  21؛ اليت رجق يلرت  الترتارلخق106 3؛ اللرتملمجق الرلق15ل اللغلترعق متر الق تقلقنلي اللاقرقق 1
 .144الاه جق تعرلخق  

 .106 3ل اللتملمجق اللق2
 .144لخق ؛الاه جق تعر 64 21؛اليت جقيلت  التتارلخق106 3ل اللتملمجق اللق3
 .14ق21ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 4
ل ا   تايع ق  االن    لالن    ا ج  يرق ت لع  ا يلع  تام ع  ا مع  اليلرع ق تاقلرق  ااارع  ي رعتق 5

 .250 6لق 1977نار الاقع يق   لرت  
 رر  تغرررع  رررنعق ؛ ا143؛ا لرراه جق  ارلررخق 63 21؛ اليت جقيلررت  التررتارلخق106 3ل اللررتملمجق الررلق 6

 .247 7الميت  الياهر ق 
؛  عشرعق اار ق األلقررعب ا ار للي  رج الترعرلخ تالتارعاق تاآلاررعرق 488  5ل  القاقشرمنعق ير ح األيشرىق 7

 .240لق1957الليت ي الليرليق  القعهر  
؛ اليت جقيلرررررت  77؛ ا ن رررررتعق الارررررعلا الاررررر لنق 23-22ل اللغلرررررترعق مرررررتر القررررر تق لقنلررررري اللاقرررررقق 8
 .230-229 2؛ ا   تغرع  رنعق اللمهل اليع جق137؛ ال لمجقيقن اليلع ق 57 21ارلخقالتت 
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الارعهر  ل رررت اللااري تصيلعلهررع لر  الغر لرري  رج ليرررق   لرل ياررى تتالرن األلرر  تالارر   
يررنهع تص ررعن لرر   هررع لرر  اللخاررنل  تالررنيعر تقاررا األلررنع تاألريررل تالشررمق  الررث تلهررن قتا

ص را  ج الر ق تيارى الررغ  لر  الل علغري  رج هراا القرتل ليمرل ل رنت إ  األللرر شرهعب الرنل  
يع  شنلنا   ج ت علال لا ال عليق  ل  اللاتلل ياى هاا األلر ص  ليرت  لتار   ر  االرن 

 يلرعل الرنل ل ت اللغلرترعل للرع يارق  هلرع لر   ار  تقارت  اللغلترع قن تتاى ي  صلقع رل 
للرري  صل لغلررتر  مرراا ق تعيرري   ررن ت ررع  األللررر يلررعل الررنل  الرراع ماررب إللررل لتارر   رر  
االررنق تقررن ليررت  ا رر  تايررع    ررل الشررج  مخاررل لرارر عب  مخاررهع ج  ررعن لررع لشررل  اررل ي 

اررر للررع هررت نللررل قررعاا تهرراا تخاررلر  لررل تتلررل  صيل 1 يررعا ل لتارر   رر  االررن اللغلررترعق
ليررررج ل قررررى تخاررررلرا  لق ررررت  ق تلهرررراا مررررر  ا رررر  تايررررع  لرررراير يررررعا ل لتارررر   رررر  االررررن  ررررر 
 النلشقجل ت  لاير اللغلترعق تهاا يتاب لاؤال للعاا لق ل  علنلشقج تلرلت اللغلرترع  رج 

تهرت لقرب اليرق  رل ل 2  ال  التقر ق يلرع لقرب لتار   ر  االرن اللغلرترع  رر ا   الاارع لق
اللتيل تل  همع يع  هاا الاقربق تهرت لرنل ص عه يع  ااعمع ل لل  اا  الا تب  ج    

يارى يراقري صاررتل تص ررته تانلرنا   رج ليرعل ال ارر  تالل ر ري  قرنر لرع يررع  لر  صتاارا المررعتق 
 ل  ررر اللانثلق تهرراا لررنل ياررى  رايتررل  ررج النراارري 1347هررر 748  ل 3 يلررع لق ررل الرراه ج

ص ررعه تقلررع   شرري ل ياررى ال قألمررل يررع  لررنرت الاررنلث تلرتلررل  تل ر رري الاررنلثق تر لررع يررع 
" َيمررج  علاررنلث تت ررب  لررل تايررل تيتررب اليالررر لرر  ل 4   عشررتهر  ررل الررث صشررعر الرراه ج

الارررنلث"ق تلرررنل هررراا الررررم  يارررى اهتلرررع  لتارررر   ررر  االرررن اللغلررررترع  رررج  نالررري العتررررل 
يارى لرن شرلت  ي رعر  علانلث الث  رال اهتلرع  ي لرر تتالرل الير عب  رج نرااري الارنلث 

 ررج ييررره تنت  لررع تاقررعه لررمه  اتررى تيررل إلررى نريرري ي لررر   ررج ل ر رري الاررنلث ترتالتررل 
ل  5 تاهتلعلل ال  ي ال لاقب  ر اللانثل تهت لقب لاارق يارى لر  لررتع الارنلث الشررل ق

                                                 

 .23-22ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 1
؛ ا ررر  تغررررع  ررررنعق 338 4؛ اليت رررجق  رررتا ق 318 1 1؛ال ريالجقاللقتخرررجق ر106 3ل اللرررتملمجق الرررلق2

 .247 7الميت  الياهر ق 
 .143ل  تعرلخ ق 3
 .338 4ت جق  تا ق ل  الي4
 .464 5ل  القاقشمن ق ي ح األيشىق5
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تهررررت لرررر  صلقررررعب اللاررررنال  تاتررررت   هرررر  لإلرررررتر  اخاهرررر   ل 1  تصلإلررررع لقررررب  ررررر الاع ال
الريررعل تتررتارلته  تماررت الرر ق تم رر   ررل لرر  لهررر  ررج ل ر رري الاررنلث لراعنلررث تصاررلع  
تلشرررلر الرر  إلرررى م تغررل تتيرررتلل إلررى لرااررري لتقنلرري لررر  إتقررع  ياررر  ل 2 الشرررل  ترتالتررلق

تهررت لقررب لااررق ياررى ي ررعر  ل 3  الريررعل تاليرررح تالت ررنللق تنللررل الرر  امررل لقررب  ررر الشلخلق
 هراا الاقرب  ل 4 تتقلره يلع لرتقر الشرلخق الا  ت    ي عر ال الع  تر لع قين  ل ل  ليب

لررنل ياررى لشررلتتل  ررج يارر  الاررنلث تتيررتلل إلررى نريرري لتقنلرري  ررج رتالتررل تل ر تررل لررلق 
تياررى الرررغ  لرر  هرراه األلقررعب  اللانثقالاع اقالشررلخل تي قتهررع   ارر  الاررنلث إ  امررل لرر  

ت  م اررر  إ   اللؤاررر  يرررن  تيرررتل إللمرررع صع يترررعب لرررل ي قررري  علارررنلث تاليررررح تالت رررنللق
يعمرر  تارر  اليتررب لرر  تيرر  لهررع ليعمتهررع  ررج ييررره صت صمهررع  قررن  تامررنار  ألارر عب صتررر  

هرع لر  ؤلخرع  يالرر  ليم لمرل يترب اليالرر لر  اللؤلخرع ق صع ص  لرل لل 5 الث صين  الليرعنر
لقب  اللؤر ل تهت لقب لااق ياى ل  لرؤر  األارناث  ل6 يلع صااق يالل ال ريالج تيامعق 

ل 8  لي  لر  ليرل إللمرع صع لؤلخرع  لرل ير  الترعرلخق تصاارق يالرل لقرب  األنلربلل 7 رلتليالتع

 ل  9 تهت ل  صلقعب صهل األنب.
 عشرررتهر لتاررر   ررر  االرررن  يتمرررل صنل رررع شرررعيرا  ق تالرررنللل يارررى الررر  امرررل قرررع   عتتيرررعر     

اب لالرن  ر  يتعب  اللقت ت  ج صت عر الماع  تاألن رع  تالشر را  تال الرع ل للؤلخرل ص رج ي رن
تهت اليتعب التالرن الراع تيرامع لرنلرب لتار   ل10   لق994هر 384يلرا  اللري عمج   

                                                 

؛ اللقرلرررررريعق الاررررررات ق 143؛ الرررررراه جق تررررررعرلخق 338 4؛ اليت ررررررجق  ررررررتا ق 106 3ل اللررررررتملمجق الررررررلق1
1 2 619. 
 .253-252؛  عشعق األلقعب اجا لليق 10 6ل القاقشمن ق ي ح األيشىق2
 .247 7ل ا   تغرع  رنعق الميت  الياهر ق 3
 .365-364؛  عشعقاأللقعبق 17 6قشمن ق ي ح األيشىقل القا4
 .144؛ الاه جق تعرلخق 63 21؛ اليت جقيلت  التتارلخق106 3ل اللتملمجق اللق5
 .318 1 1ل  اللقتخجق 6
 .136ل  عشعق ا لقعبق 7
 .318 1 1ل  ال ريالجق اللقتخجق  ر8
 .137ل   عشعق ا لقعبق 9

 .14ققق ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللا10
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   االن اللغلترعق تل نت ص  األتلر للع تيل إلى نريري لتقنلري  رج الارنلث تتيرل رغ ري 
لمل إلى األنب تالش ر  رعهت   رل  رج مهعلري العترلق  رنللل لاايراترل لرا يرعا ل اللرؤر  ا ر  

تصلإلررع ليعت عتررل لررا شرر را  ييررره لاررل  ل 1 القررعهر  اررتل ااررن شرر را  نلشررقق تايررع   ررج
 يترررب األتلرررر إلرررى اللغلرررترع تيعمرررع ل  2   لق1286هرررر 685شرررهعب الرررنل   ررر  التللرررج   

  ل3 صرلنل ق  قعل 
 ص اَ  لعتالاج ص  يلمج                      غنْ  رلرناَ  لارل َيلْر   

 ألم  قن رلن  تصم  يلمج              انلُث صم  ت ر ل لقلمع         
  ليع ل اللغلترع  

 يخع  اب لعتشيت تاّلرع                      لاعاَ  لقاتل   يّل يلر 
 ل 4  عمج ل  شخعا  ات لقل                     ألم  قن شخل  تصم  يلمج
ر    للم رل لر  لت ل  ل  ت ل هاه األ لرع  اارر الرلرن  رج شر ر اللغلرترع تا  هراا اللر

 لتعلاي المعت ت  لؤار ياى شتيلتل.
 تل  ش ره صلإلع  

 صمرع لر َ   رع  ص يرتر                          اامرع  امت   هع اا  الاار ْ  
 ل 5 صت ترتا لع للت لرإللي   قن                  ينا  إ  ل  ترتهع ل  يل 

 

                                                 

 .250 6ل ا   تايع  قت لع  األيلع ق 1
ل  شرررهعب الرررنل  ا ررر  التللرررج  هرررت لالرررن  ررر  ي رررن اللرررم    ررر  لالرررن الل ررررت   رررع   التللرررج الشرررعير 2

 ل  ليرررق لررل ااررهعلع   ررج يالررر لرر  ال اررت  إلررى يعمررب الشرر ر تهررت 1205هررر 602اللشررهتر تلررن اررمي  
رقيلعل الررنل  ل ررعر ق ق اررن اليلررع   ررج  رااررن شررعير لتيررت  لررل نلررتا  شرر ر تررت ج  ليرررق ا رر  الشرر ع

؛ 253 7لق 2005ق نار اليترب ال اللريق   لررت  1ش را  هراا اليلرع ق تاقلرق  يعلرل ارالع  الي رترعق ا
 .375 21اليت جقيلت  التتارلخق

ل الرلن هت لر  لرؤنع إلرى هليرع  ال رل . الخلررتي ا رعنعق لالرن  ر  ل قرتبق القرعلتت اللارلاق رت رل  3
 .530لق نار الل ر يق 2008ق  لرت  3للت  شلاعق اتالل ل

 .338 4؛ اليت جق  تا ق 107-106 3ل اللتملمجق اللق4
 .64 21؛ اليت جقيلت  التتارلخق108-107 3ل اللتملمجق اللق5
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تج تاقب  هع لتا     االن اللغلرترع يارى تماتنل ل  ت ل هاه األلقعب ال اللي ال     
 ل 1 الليعمرري ال اللرري اللرلتقرري التررج تيرراهع  خإلررل يهررتنه ال اللرري  ررنللل لررع ايرتررل الليررعنر

 ع  لل  ه  تل ر ي تاتقع  تلشرعريي  رج يارت  لت رنن  لمهرع األنب ت الترعرلخ تيارت  صترر ق 
غ لرااري لتقنلري  رج الر  اترى تامل يع   ج  نالي العتل لهتلع   علانلث تياتلل تلرع ص   ار

تتيررل إلررى  مررت  صتررر  لاررل الشرر ر تالتررعرلخ تلررعل إللهررع صتررر العتررل صياررر لرر  الاررنلث للررع 
تاتتلررعر   رر  اللؤلخررع   ررج األنب تالشرر ر  ل 2  ي اررل لشررتهر  ررج "يلررا ليررعللا لخلررن  "

تررت  تقرا تهع تاتتيعرهع  قاي الل اتلع  ي  العتل تي امع متانث ير  صلقع رل  إارهعب تال
      ا اتمتعيع  التج قن تقن      األيت ي  ج هاا ال اث.   

   رابعا: شيوخه
تاقى لتار   ر  االرن اللغلرترع اقع ترل األتلرى  رج الت ارل   عليتعتلرب  نلشرق تهرت يرغلر      

الا ق الث يلرع هرت تاإلرح ص  الير لع  يرعمتا لرارات  تهر  يرغعر إلرى اليتعتلرب لرت ا  شرج  
 ل تتيررل 1215هررر 612تللررع  اررغ صياررر لرر  يشررر اررمتا  صع   ررن اررمي   ل3  قلرر  القرررا  اليرررل

إلررى اللتيررل لتاقررج يارر  القرررا ا  تالاررنلث ياررى شررلتتهع  ررنرت الاررنلث ياررى اللاررنث ص ررت 
 لق 1219هرررر 616ال  رررعت االرررن  ررر  ارررالع   ررر  ص رررج  يرررر  ررر  اررر لي األيرررخر الارللرررج   

 رررررررر  لالررررررررن  رررررررر  يلاررررررررى  تنرت القرررررررررا ا  ياررررررررى اللقررررررررر  ص ررررررررت  يررررررررر لاررررررررلعر  رررررررر  يلررررررررر
 ل 5 تنرت الاررررنلث  ررررج نار الاررررنلث اللهعيرلرررري  عللتيررررلل 4   لق1222هررررر 619اللتيرررراج  

ياررررررى لررررررن يرررررر  لرررررر  اللاررررررنث ص ررررررج اارررررراق  رررررر  ال رمررررررج ا ررررررراهل  ا رررررر  لاخررررررر  رررررر  ا ررررررراهل  
                                                 

 .144؛ الاه جق تعرلخق 63 21؛ اليت جقيلت  التتارلخق106 3ل اللتملمجق اللق1
 .63 21ل ليت جقيلت  التتارلخق2
ق ليمي ال لرع  1ا   تانت قي ن الرال     لالنق لقنلي ا   تانت ق تاقلق ياج ي ن التاان تا جق ال 3

 .1239 4لق 1962ال ر جق  القعهر  
 .318 1 1؛ ال ريالجق اللقتخجق ر106 3؛اللتملمجق اللق17ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 4
ث  رج اللتيرل صمشرلهع ص رت القعار  يارج  ر  يارتا   ر  ل نار الانلث اللهعيرلري  تهرج صارن  نتر الارنل5

لهررعير الل رررت   ل ررل  الررنل   ررج الميرر  الاررعمج لرر  القررر  الاررعنت الهيرررع  الاررعمج يشررراللل نع  ررج 
 ل. الررررنلته يجقارررر لنق لررررنارت اللتيررررل  ررررج ال هررررن 1157هررررر 552اللتيررررل  ارررريي ص ررررج ميررررلح اررررمي  

ابق نتلي ا تع يي  رج اللتيرل   رن يلرعن الرنل  يميرجق ؛ اليللاجق رشلن ي ن16لق 1959ا تع يجق  غنان 
 .319ل 1970ق نار المهإلي ال ر ليق   لرت  1ا
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 ل تاللارررررررنث ص رررررررج ي رررررررناب الاارررررررلمج  ررررررر  يلرررررررر  ررررررر   رررررررعي اللتيررررررراج 1225هرررررررر 622  
 ل1   ل.1225هر 622  

ل امي لنرااي الانلث ياى لن اللارنث 20ن   ن ال  إلى نلشق تيع  يلره اتالج  يع         
ص ررررررررج لالررررررررن ه رررررررري اب  رررررررر  التإلررررررررر  رررررررر  ه ررررررررل اب  رررررررر  االررررررررن  رررررررر  اررررررررعتتت النلشررررررررقج 

 لق تاللاررنث ص ررت لالررن الاارر   رر  ياررج مخررلت الررنل  ا رر  الرر   النلشررقج 1221هررر 618  
يرع شرلت الرنل  الاار   ر  ه ري  لق تاللانث ص ج القعا     ي1227هر 625صألانع   

  ل 2   ل.1228هر 626اب    لاختا النلشقج  
تتتيررل إلررى ليررر تاررلا لرر  شررلتتهع تلرر  م اررر ياررى صاررلع  شررلتتل  ليررر يلررع لررنل        

ايررر  امررل اررلا ل 3 ياررى يررن  ا اررتخعن  لررمه   شرريل ي لرررق تنللررل لررع لؤيررن الرر  ص  الليررعنر
نرلي نت  ايررر شرلتتل  ليررر صت اجاريمنرليق تل ررل اليالرر  عللتيررل تنلشرق تليررر تاجاريم

 شلت  لير ل  ليتمتا  لاتت  شلت  الانلث  عللتيل تنلشق.
 خامسا: تالميده

ايرمع ص  لتا     االن اللغلترع اشتهر  علانلث ترتالتلق تيع  قن تاقى ال ا  ياى لنه     
   اليالر ل  الا ب لمه  

اللانال   ج ييره شر  النل  ص ت لالن ي ن اللؤل  الشلخ األلع  ال عل   الاع ا شلخ  -1
 ررر  تاررر   رررر  ص رررج الاارررر   ررر  شرررر   رررر  التإلرررر  رررر  لتارررى الرررنللعاج تلررررن  رررنللعا اررررمي 

 لق نرت تتخقرررل  هرررع اررر  اارررب الارررنلث  ليرررر تنلشرررق تارررلا لررر  شرررلتتهع 1216هرررر 613 
تي تلرررمه  اللغلرررترعق  يرررع  الرررنللعاج  ترررر لررر   قرررج لررر  الاخرررعا تصهرررل الارررنلثق ترررتلى لشرررل

الانلث لالا  الاعهر ترال إللل اليالر ل  ا ب ال ا  لل ال نلن ل  اللؤلخع  لمهع   ل ي  
شرلتتلل الرال  التقرى  هر  تهرر  ليلرنت  يارى صلر  تا العاري شررلخ تهرت ليارنا ق تيترعب   إلررل 

                                                 

؛ ا رر  تغرررع  رررنعق 338 4؛ اليت ررجق  ررتا ق 318 1 1؛ ال ريالررجق اللقتخررجق ر106 3ل اللررتملمجق الررلق1
 .247 7الميت  الياهر ق 

 .318 1 1ل ال ريالجقاللقتخجقير2
 .143؛ الاه جق تعرلخق 63 21؛ اليت جقيلت  التتارلخق106 3ل اللتملمجق اللق3
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تلرر  ترر ل اررمل ت نتررل لليرر  تقررنلر  ل 1  التلررللق تيتررعب  األيلررع  اليلررعن لرر  شررلت   غررنانلق
  ل تقرل ع .1227هر 625ج ياتلل ل  اللغلترع  اتالج امي  امي تاق

-620اللارنث ال رعل  يار  الرنل  ارمير التريرج ص رت لتارى ال رلرج صت ال رمارج الرنتانارع   -2
 ل اتا الانلث  لير ي  اللغلترع تصل   ل ير  ي لررل  رج الارنلث 1299-1223هر 699

ت  م ارر  ل  2  ررعر تررت ج  ايرر  األيرررانقتلررل صتقررع  يالررر   نلشررق تالقررنت تهررت ااررن األلرررا  الي
  ل .1237هر 635لتى التقى  عللغلترع تل نت امل تاقى لمل ال ا    ن امي  

الشررررلخ اللاررررنث االررررن  رررر  إاررررلعيلل  رررر  لميررررتر ميرررر  الررررنل  الاا ررررج الل رررررت   ررررع     -3
تل رنت امرل ل 3  لق  عتا يا  الانلث  علشع  ي  اللغلترعق1298-1333هر 698-631الت اج 

  ل.  1247هر 645تاقى لمل ال ا    ن امي  
 ل تترت ج 1242هرر  640الارنلث  رج ليرر   رن ارمي  ل  4 الشرل  يري الرنل ق ارلا لمرل -4

  ل.1294هر 694امي  
   سادسا: مؤلفاته:

اشرمع  للع ا ق ص  اللغلترع لل اهتلع    ارت  يرن  لمهرع الارنلث تالترعرلخ تاألنبق تيترب      
ليرر  لرارر   قررن  ل الهررع تلرر  تشررلر الليررعنر لهررع ت   ل 5  هرراه ال اررت ق اليالررر لرر  اللؤلخررع 

اتى إلرى يمعتلمهرعق  ار  ليرامع صع يترعب لر  يترب الارنلث صت اليررح تالت رنلل للرع لرنل يارى 
صمهرررع  قرررن  اعلهرررع ارررعل اليالرررر لررر  يترررب الترررراث ال ر رررج اجاررر لجق صت صمهرررع ت رإلررر  لاتاررر  

عيررلالق تليررر  لاررل هررراا القررتل لررر   ررعب الخرإلرررلي تالارررق  اررر ب لتقرر  العارررج لررل ميهرررل تخ
ال  لن ق صت امل غعنر يتب الانلث ل  المي  الاعمج ل  العترل تاتيرل إلرى ا هتلرع    رعألنب 
 لع ي ل يت ل  ج الانلث   ترتقج إلى يتب ال علال   علانلث اتال العته  لل  يعيرته.

                                                 

؛ الررررراه جق تررررراير  الاخرررررعاق نار صالرررررع  الترررررراث ال ر ررررررجق 313-311 1 2ل ال ريالرررررجق اللقتخرررررجق ر1
 .1479-1477 4لق 1957ق  لرت  21ا
 .449 5؛ ا   ال لعن الام اجق شارا ق 144؛ الاه جق تعرلخق 1488 4ل الاه جق تاير  الاخعاق 2
 .241-240 4ا   تغرع  رنعق اللمهل اليع جق ل 3
 .144ل الاه جق تعرلخق 4
 .  144؛ الاه جق تعرلخق 63 21ل اليت جقيلت  التتارلخق5
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تلرع  يمهرع صت يمعتلمهرع  ار  م ارر صلع  تيت  لؤلخعتل  لع لت  التعرلخ  ر  ملار  ل ا     
" لرل يلرتأ اارمي ل 1 يالهع صت اترى يارى اارلهع  رج الليرعنر التعرلتلري  رنللل قرتل الراه ج   

للررع لررنل ياررى ص  ميررت  اللغلررترع  قررن  لمررا يهررن الرراه ج تل ررل األتإلررعأ  ل59  لرر  صرهررعق
 اتلرع  ير  ي قترل الالعالي لهع اار ي لر  ج إللعأ تا  اليتب  ج التعرلخق ليممرع   ملار  ل

  تا  األتإلعأ. 
يلرع اهررت   ل2  صلرع يت رل  رج ليرعل األنب تالشرر ر  ارل يترعب  يمرتي الختااررن تل رعن  الخراارنلق    

 ج صتر العتل ال اللي  عألن رع  تالشر را  تاترا لاارا يارى لؤلخرعته  تتيرعملخه   قرع   عتتيرعر 
الع ل لالري عمج تهت يترعب لهر  لاترتع يتعب  اللقت ت  ج صت عر الماع  تاألن ع  تالش را  تال 

ياى  نالري يار  المارت تصهللترل تترراي  ليالرر لر  المارع  تاألن رع  تالشر را   رج ال يرر  تاليت ري 
" اررر   ل4   قرررن قرررعل يمرررل الالرررتع ل رررّل  صهللترررل ل 3 ت غرررنان تررر ل ال يررررل  األلرررتع تال  عارررجق

ياررى يعنتررل  ررج تيررعملخلق إ  امررل اشررعه  يررم   لررل ص ررت ي لررن اب اللير ررعمج يتع ررع  اخررل   ي لرررا  
 لع رتؤهق تلرُه  لع تيتهق  لم غج ص  لالى لامن الماتلل ق تقن تقخ  ياى هراا اليترعب تهرت 
تا ي يشر ليانا  تمقا   تاانه إلى هاا اليتعب" تصين ص   القخارج يارى صهللترل  قتلرل   " صلر  

تترن  رررج صامعارررل لررر  اللارررعال الماتلررري  لقرررعرب ال شررررل  ليارررنا   -اللقتررر ت -يتع رررع  ي لررررا  ارررلعه 
لرا ال ار  صمرل لاترتع يارى ترراي    تر رت يارى  ل 5  تاأللخعا الاغتلي لع ل ن  رل لر  اي رر صهارل"ق

" قالرررل الترررراي  ل 7 تصيرررن الررر  الالرررتع  قتلرررل   ل 6 ل ترقررريق3000ل تريلرري امتالررر   رررج  150 
ع لاتلرل لر  غراارب تمرتانر تالرنللل  علما ي إلى ي ر ايلل"ق  لنل ال  ياى صهللري اليترعب تلر

ياررى الرر  اهتلررع  الاررااي  ررل  رر  لتيررن لرر  هرراا اليتررعب ماررتي اررت  األيررل الرراع هررت  تررا 

                                                 

 .144ل  تعرلخق 1
ل ال غررنانعق ااررلعيلل  عشررع الإلررعح الليمررت   ررج الررالل ياررى يشرر  الامررت  يرر  صاررعلج اليتررب تالخمررت ق 2

 .389 2امىق   غنان ن  لق تيالح  ر     لايل اليالتق ليت ي الل
 تلع   نهع.4ل االلغلترعق متر الق تق 3
 .47 1لق 1980ق نار الخيرق   لرت  3ل الالتعق لعقت ق ل ي  ا ن ع ق ا4
ل ا رر  القخاررجق ياررج  رر  لتارر قصم عه الرررتا  ياررى ام ررع  الماررع ق تاقلررق  لالررن ص ررت الخإلررل ا ررراهل ق نار 5

 .180 3لق ق1955اليتب الليرلي  القعهر   
 .30ل  اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 6
 .47 1ل   ل ي  األن ع ق7
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 ل  رررج 1092هرررر 485الليرررم  تهرررت العملررري يشرررر ليارررنا   رررج تقررر  الرررتيلر مارررع  اللاررر    
تراق لت ررل  لرر  ترر ل هرراه الرتالررع  ص  اليتررعب ات ايرر  يررغلر تص ل 1 لنراررتل  لنلمرري الارر  ق

 قالاي   لت ن  ال شرل  ليانا .
تياررى الرررغ  لرر  صهللرري يتررعب  اللقترر تل لالري ررعمج إ  امررل لرر  لشررتهر صت ل ررر  الل ر رري     

ال اقرري  ررلق تاليررتاب ياررى الرر  يررن  يتالررل لمهررع ال علررل ال الررج  ماررخ اليتررب لررلت  عل لررل 
 إلررر  يررر   ل 2 شررر رقاللارررلرق تلتإلرررتيل لهررر  ا قررري ل لمررري لررر  ال الرررع  تهررر  صهرررل األنب تال

ال علررل الالعاررج متليرري ايتاررعح اللغررتل لا ررعل  اجارر لج  ررج  القررر  الاررع ا الهيرررع  الاعلررث 
صلررع ل 3 يشررر اللررل نعلق تلررع صاناررل اللغررتل لرر  نلررعر تتررراب  ررج ليت ررع   غررنان تلناراررهعق
ق ري  رل  ال علل الا ل جق  تلال  علخلإلعمع  مهر نياري يارى  غرنان لررا  ينلرن   رج الخترر  التا

 ل تقن ا    تا  الللعه الترراب  عللنلمري ت شريل ترع  1256-1243هر 654-641امتج  
ت  مماررى صلإلررع ترررلالر  ل 4 ياررى اللنرارري الماعللرري ت لهرررع لررع  لهررع لررر  اليتررب تلمهررع اللقتررر تق

ال علررل الشتيررج  ررعيتيال اللري ررعمج تتشررل ل تارراتيل  ررج تخاررلر  لررع  القرررا  اليرررل  ي ارر  
ل  للتم رت  ير  األترا  هرعق ترتالترل لر    الترا رع ق الر  يارل صن  إلرى صارعر  يلهرتر اللخارر 

تما  م ا  ل  صلعلمع هاه  ل 6 تيار  ت عالل التلرق ل 5 اخلاي ال الع  تا ت عنه  ي  ليمخعتلق
امل صاا لع تيل مقن إلى يتعب لع صت إلى لؤل  يترعب لرعق  رع  يلهرتر القررا  ل ري  ير  قررا   

 ل7 ا  ال تالل ي ا  ل  يتعب  اللقت تل ين  تاقلق الشهر  ال اقي  ل.ال  اليتعبق  ات

                                                 

 .18ل  اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 1
 31ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 2
لق لؤاارري شرر عب 1982ل ال  ررعنعق االررن لتتررعرق قلررع  نتلرري الللعللرر  األتلررى  ررج ليررر تالشع ق ليررر 3

 .149-148اليعل يق 
لق 1966ل ا رر  األالرررق ياررج  رر  ي ررن اليرررل   رر  ي ررن التااررنق اليعلررل  ررج التررعرلخق نار يررعنرق   لرررت  4

؛ لالررىق  ررتيع صلررل ق الخلإلررعمع  تالرري يل تصارهلررع ا قتيررعنع تا يتلررعيج تاليرراج  ررج 110-170 12
 يعل ررررررري هرررررررلق  اررررررث لمشررررررتر  ررررررج ليارررررري  ناب الرا ررررررنل ق يالرررررري اآلنابق656-575النتلرررررري ال  عاررررررلي 

 .390-379ق 45لق ال نن2006اللتيل 
 31ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 5
 .271 18ل الالتعق ل ي  األن ع ق6
 .33-32ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 7
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 قررع  اللغلررترع  عتتيررعر هرراا اليتررعب  ررت ر لمررع لإلررعلل  مرر  لخقررتن  لررل تررراي  تصت ررعر      
اال ي الماع  تاألن ع  تالش را  تال الع  لا امل ل  لمقل تراي  اللقت ت ياهعق تيرع  لمهيرل  رج 

األاعملن  قتلل  " تقن اا   األاعملن تالاررق تلرع   لت ارق  رل ي لرر  ا تتيعر امل قع   اا 
غررر  ت عاررن "ق تصلإلررع تيررر   ررج التررراي   شررا يرر  ترتلررب تررراي  األيررل  قتلررل  " تلرر  اتررل 

  ل 1  تريلي لمل غلر صمج ااير ااعا  لع اير".
ار  تالتقرى  ل  ليريق يمرنلع اهرب لا1248هر 646قع   يتع ي هاا اللتتير اتالج امي       

 ل 1248هرر 646لا مي  النل  ص ت الم لع   شلر    ص رج  يرر اعلرن  ر  اراللع  الت رلريع   
الرراع امتتررب  يتررعب اللقترر ت  ررج لاررتهل  القررر  الاررع ا الهيرع الاعلررث يشررر لالررل نلق تقررن 
امتترب لمررل اللغلررترع لتتيرررهق  اخررا  ررال  لمررع يارى األقررل ق اررع  لرر  مررتر األيررل لتيررت   ررج 

يررل تارر  األلررتر تشررلر إلررى لررع لتااررى  ررل اللتتيررر لرر   ل 2 لررن يررنن ي لررر لرر  المررعتقلتمررعتل 
 ليعمي ر ل ي تقللي ياللي  ج تعرلخ األنب ال ر ج. 

 سابعا: أراء العلماء فيه:
 تللرري  صرا  اللررؤرتل   ررر لتا   رر  االررن اللغلررترعل  لمهررع  را  تشررلر إلررى الليعمرري ال اللرري    

 قرن ايرر (   1282هرر 681ؤرتل  الل عيرل  لرل ا ر  تايرع    التج تياهعق تيع  ا ري الل
ميررع  لترر  اللغلررترع يمررن انلاررل  ررج تريلرري ااررن الشرر را  تيرر  شرر ره  ررج لررنح األللررر مررتر 

"  الرع يرع   ررج  ل3   ل تالتشرريل   رج مار ي الر  الشرر ر قرعا   1173هرر  569الرنل  لالرتن   
اللارتارري ياررى لياررن لرر  يتررعب  الاررلل صتااررل اررمي اامتررل  تارر  ل  تاررتلعاي تقخرر   علقررعهر  

تقررن ي اررل الرر   ياررى يتع ررل  ترلررن  القيرررل... ارر   ل4 تالرراللل ل لررعن الررنل  اليعتررب ا يرر هعمج
  ن ال   قالل يع مج يعا مع يلعل النل  ص ت اللاعا  لتا     االرن اللغلرترع الل ررت  

  علاع ا اللغلترع  تاايرمع".

                                                 

 .   27ق18ل  اللغلترعق متر الق تقلقنلي اللاققق 1
 19-18ل   اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 2
 .   250 6  تايع  ق ت لع  األيلع قل ا 3
ل اليعتب ا يخهعمج  هت ص ت ي ناب لالن    يخج الرنل  اللاقرب   لرعن الرنل  اليعترب ا يرخهعمج تلرن 4

 ل ل  صار  اشتهر   تتلج ص رانهع تاعا  لهلي  ج يهن النتلي الاايتقلي تت ج امي 1118هر 519امي  
 .  147 5لع ق ل   ا   تايع ق ت لع  ا ي1200هر 597 
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 ررج القررعهر    لهررع إ  ا رر  تايررع  قررن التقررى لررا  اللغلررترعل اررا لرر  الررم  يررن  صلررتر صت      
 ل تا  ا ررر  تايرررع  يرررع  صيارررر شرررع  لررر  اللغلرررترع اترررى ص  1273هرررر  672ق رررل ت  رررن ارررمي  

األتلررر يررع  لرريتره ت  لرريارق تاعملررع امررل يررع  لررر ا ا امررل  يررا ي يللقرري تا  يعمرر  تررت   ررل  
يعمرر  تتيرررر تلررلت مررعنر  ت ررق لررع ت ررل  ا امررل  يلررعرا   ررج الشررع  صت ليررر تا  هرراه اليلررعرا  

لرر  اررلعق اررنلث ا رر  تايررع  تقتلررل  " يررعا مع يلررعل الررنل  ص ررت اللاعارر  لتارر   رر  االررن 
تا  ي قري ا ر  تايرع  لرا اللغلرترع اارتلر  صيارر لر  يقرن  ل 1  الل رت   علاع ا اللغلرترع"

 الشررررررعلج صت تامرررررل ل ر رررررل  عاررررررلل يلرررررعل الررررررنل  ص رررررت اللاعارررررر  تامرررررل صران ص  ل ررررررر  القرررررعر  
الليرع....ل الاع ل ر   ج ال  ال ان  علاع ا اللغلترعق يال  ل اا ل  م  ا   تايع  
ا  اللغلررررترع يررررع  لرررريتر ا رررر  تايررررع  تهرررراا ل مررررج متيررررع  لررررع ارتخررررعأ شررررع  ا رررر  تايررررع  ياررررى 
اللغلترعق تل ل لر  يتالرل يرا ي ا ر  تايرع  تاللغلرترع إ  ي هلرع يعمرع يارى لراهب تاارن 

تا  ي هلررع غر ررع  يرر  ليررر تهررت الليررع  الرراع التقررتا  لررل تيررر  ل  2 شررع  جقهررت اللرراهب ال
تي هلرررع يعمرررع قررررل ل  لررر   ل 4 تي هلرررع لهلرررع اهتلرررع   علشررر ر تاألنبق ل 3  لمهلرررع هررراا الارررنلثق

تمتليي لتا  اليا ي الح اللغلترع     تايع   قرا   يتع ل  متر  ل5 ريعل النتلي  ج ليرق
لررررر  تيرررررمل  يتع رررررل  ت لرررررع  األيلرررررع  تصم رررررع  ص مرررررع  اليلرررررع ل ارررررمي القررررر تل   رررررن ص  امتهرررررى 

  ل تهج امي ت ع  اللغلترع.1274هر 673 لق صع ق ل امي  1273هر 672 
تالنللل ياى ص  ا   تايع  ل  لمقل  رج يتع رل  الت لرع ل صت رعرا لر  اللقتر ت ت  لر  إارن     

الري رعمج يلررع ترنل يارى الرر  المارخ اللتتيرر  لر  اللقترر ت لرا امرل قررن مقرل ير  يتررب صترر  ل
 ل 8 تالتج يع   ل  اللقتر ت ل7 صلع األت عر التارن   ج الت لع  ل 6 األت عر التارن   ج الت لع ق

                                                 

   251-250 6ل   ا   تايع  ق ت لع  األيلع ق1
ل يعاررر ق تالرررل ا رررراهل ق لرررمه  ا ررر  تايرررع   رررج ت لرررع  األيلرررع ق صارتاررري نيترررتراه غلرررر لمشرررتر ق يالررري 2

 .   26-22ق25لق 1989اآلنابق يعل ي اللتيل 
 .   28؛ يعا ق لمه  ا   تايع ق 100 7ل ا   تايع ق ت لع  األيلع ق 3
 .  44-42 ق لمه  ا   تايع ق ل  يعا4
 تلع   نهع.    30؛ يعا ق لمه  ا   تايع ق 106  3ل اللتملمجق اللق5
 .  414-412 34ق5 4ل   ت لع  الرايلع ق6
 .   451 3ل   ت لع  األيلع ق 7
 .   343ل  اللقت تق 8
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 قررن مقاهررع ا رر  تايررع  لررر  ليررنر اررعمج قررن ليررت   ل يررر  األن ررع ل للررعقت  الالررتع صت يترررعب 
ير  المارخ اللتتيرر  لمرل   ا م عهل    القخاجق  ا  لي  ا   تايرع  قرن مقرل ير  اللقتر ت ت 

ملررع قررع   قرررا   اللتتيررر تيتررب يالررل ي ررعر  " اتتيررره الشررلخ األيررل ال ررعل  الخعإلررل شررلت  تا 
الررنل  ص ررت اللاعارر  لتارر   رر  االررن  رر  لالررن الل رررت   علاررع ا النلشررقج ص قررعه اب ت ررعلى"ق 

 رج ارل  ل  1 امرل ق   عر   ص قعه اب ت علىل تنل ياى ل عيرتل لالغلترع تاا  ال  قي  رل  ا 
هرررق يمررج 673تررت ج رالررل اب اررمي  " ل2 يررع  ا رر  شررعير اليت ررج قررن ايررر  ررج تريلرري اللغلررترع

 علاررررنلث تت ررررب تايررررل تيتررررب اليالررررر لرررر  الاررررنلث تاألنبقتيررررع  لررررل  هرررر  تل ر رررري تاتقررررع  
ل اا ل  الم  ياى ال  قري الاارمي  ل109  تلشعريي  ج األنب تالتتارلخ تلل ليعللا اامي"

 ل  اليت ج تاللغلترع  ج اعلي تيتن لقع   لمهلع صت تتايلق صلع  ج اعلي ين  التقع هلع  ا ل 
"  ل3  لؤلخررع  صت متررع  اللغلررترع نيرر  اليت ررج إلررى القررتل   رالررل اب يالررللق  ررج اررل  قتلررل 

لرنل يارى ص  اللغلرترع يرر  يمرن  تيع  لل  ه  تل ر ي تاتقع  تلشرعريي  رج األنب تالترتارلخ"
تقعمهع تا  األنب تالترعرلخ لر  ال ارت  الاعمتلري الترج  ررأ  اليت ج  علنريي األتلى   ات  الانلث تا 

  لهع اللغلترع. 
ل  م اا امل   لقنح  رل  13هر  748تل  التريلع  اللهلي لالغلترع تريلي الاه ج       

اللغلررترع  قررن يررع   ررج يتع ررل  تررعرلخ اجارر     ررل اامررع يالررل لرر  ترر ل ااتشررهعنه  لرر  يعيررر
" تلل يلتأ اامي ل  صرهع"ق  ل اامرع يارى  إلرعاال الشررل  يري الرنل  تقرعل  ارل    ل 4  ميع 

تلت رل  لر  هرراا الرم  ص  لؤلخرع  اللغلررترع قرن إلرعي  تلر  تيررل اترى إلرى ييررر   لمرل..."
ج ال  تيتل يتعب  متر الق تل لرل  ل تل  الا ل ج ين  تيتلهع إللمعق 14هر 8الاه ج  ق

صهللرري ي لررر   ررج اررل غلررعب لؤلخعتررل  ررج ييررر الرراه جق يررال  لررنل مرر  الرراه ج ياررى لررنح 
اعل ررل الشرررل  يرري الررنل  ياررى لاررع  الاه جقيررال  لمقررل لمررع األتلررر قررتل صتررر لاعلررب لررل هررت 

ااررج الررنللعاج لتاررنث يرر  مارر ل تصيررتلل  ا ايررر" امررل لتيرراج األبق النلشررقج اللتلررنق الل
تلنل هاا يارى ص  اللغلرترع قرن يراب تاللراه الرنللعاج تا  األتلرر يعمر   ل5  الت ع  ر لقمع.."

                                                 

 .   22ق14ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 1
 .   338 4ل اليت جق التا جق 2
 .  338 4ل  اليت جق التا جق 3
 .   144ل الاه جق تعرلخق 4
 .   144ل الاه جق تعرلخق 5
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ي قتل  ل تالقي اتى امل ير  لتلرن يرنه تص رعه  إلر   ير  ل ر ترل تخعيرلل ت عترل تل ارا ص  
الاه ج قن مقل ي  اليت ج يمن تريلتل لل تصإلع  يالهع. ل اا للرع ار ق ص  اللغلرترع يرع  

الراير  رل  اللرؤرتل  الرال  تريلرتا لرل تتعيري يمرن ا ر  تايرع  الراع يعيرره تالتقرى  رل الب 
تامل يع  صيلي لعللي نيتل إلى التمقل تللت لنلل صيلرع  إلرل  التمرع ت اللراه ج  رج ارل    
لات  ن ت نل ا ل ي ييره  يتمل لرااي امتقعللي لع ل  ال ير األلت ج تال ير الللاتيج تامل 

 لي الللعلل . يعير تلالت نت 
 ثامنا: عالقته بالسلطة :

اتيررخ  ي قرري اللغلررترع  علاررااي  لمهررع يلررن   قررن يرراب اللغلررترع األللررر يلررعل الررنل       
 لق   ا ر  يالرر 1252هرر 650تيرع  الر   ارنتن ارمي  ل 1 معاب الااامي  رج نلشرق تليررق

 ل ارر  1249هررر 647ص  األللررر يلررعل الررنل  صيرر ح معاررب الاررااع   ررج نلشررق اررمي  ل2 لرراير
امتقررل إلررى ليررر تتررتلى ملع رري الارراامي  لهررعق تقررن ايرمررع ص  اللغلررترع يررع  لتارر   تاررق اارر  

 لرر  مررتانرهق امررل  ررج ااررن األلررع  لررر    رر   ل 3 تارر ي يارر ق يالررر المررتانر   تلررل ليعلاررتلق
لع  للعلل  األللر يلعل النل    عليل اان األا ع  ليمل تت ج تتر   ج يمعيتل يالر ل  األي

تتر  الا لب الاع يعليل تتق  ياى شخلر الق ر تشرأ لقتل لااخرعر  ا  رل يراا تيراا تااخرر 
يااق  قعل لل اللغلترع صم  قن قإلل  لع يال  تقن تياتل إلرى هعهمرع تلعلر    رن هراا ارنلث 

ل  4  لتت ه غلر ق  إلا  الاعإلرت  تتيل الا لب ت اغ األللر يلرعل الرنل  الر   اررب لرلق

تلر لنراي ير    عللنراري اللغلترلري  نلشرقق تا  اللغلرترع لرل يار   هرعق ت قرع  يلع يع  لر
 ل  5  تنرلت الانلث  لهع للن  ل لمي.

  ن ت ع  األللر يلعل النل  اتيل  ع مل األللر شهعب النل  الاع تتلى اللااي تهج ل       
ج ص  لتيرررل إلرررى للرررع ي رررل اللغلرررترع لخيرررر  ررر ل 6 صيلرررعل الغر لررري  ليرررر يررر  اللاررر  الارررعهرق

لير تلاتقر  هع للاع ا ياى تا  ال  قي لا الاااي صت امل يع  ل ارث ير  لر  لمخرق يالرل 
                                                 

 .  338 4؛ اليت جق  تا ق106 3ل اللتملمجق اللق1
    179 13ل ال نالي تالمهعليق2
 .  144؛ الاه جق تعرلخق 106 3ل  اللتملمجق اللق3
 .  65 21ل اليت جقأ لت  التتارلخق4
 .   500-499 1ل الم للجق النارتق5
 .  106 3ل اللتملمجق اللق6
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 ماا ق ت     تتيل إلى لير ت قى  هع اتى صتر لت   ج يلرهق تهاا اار ياى اللغلرترع  رج 
 مرل تا ا  لاتل اهتلعلل  علانلث إلى الش ر تاألنب تتعيي إاا يالمع ص  األللر يلرعل الرنل 

 لاهررر صمهلررع لرر  صاررر  ياللرري تهررت   ررعل ا   ل 1 شررهعب الررنل  يعمررع لهرر  اهتلررع   ررعألنب تالشرر رق
تهاا صن  إلى تقرب اللغلترع لمه  تتيل اهتلعلل إلى الش ر  ج صتر العتل تا  لهرت   لا ارل 

شرغت   يالرا  لليت  ينلرا   هاه الليعمل القرل ي ل  الااايق تهراا لرع صينترل الليرعنر  لمرل يرع  ل
 تل ل ارال ال عااج ي ال ل اث ي  لع لمعا ل. ل 2   مخالق

 تاسعا: القيمة التاريخية واألدبية لكتاب )نور القبس( 
لررر  تررر ل لراي ررري يترررعب مرررتر القررر ت اللتتيرررر لررر  اللقت تقميرررن ص  همرررع  قللررري صن لررري     

ن تاللمتترب لالقتر ت تتعرلتلي لهاا اليتعب إا ص  يتعب األيل تهت  اللقت تل لالري رعمج لخقرت 
صلإلع لخقتنق ت ال   ع  اللغلترع ت رر لمرع لإلرعلل  لرعن  تعرلتلري قرن  قرن  لر  إلرل  اليالرر 

 ل  3 ل  لخقتنا  التراث اجا لج.
ل تريلري لشتيررلع  لرر  صيلررن  125تل ارا لرر  يتررعب مرتر القرر ت امررل لاترتع ياررى اررتالج  
 ق تماعه ترتا  ل  صهل ال ير  تاليت ري األنب تالمات تالتعرلخق تقن قاله  اللغلترع إلى يالع

هرر    69ل شتيرلي لر  يالرع  ال يرر  لر  ص رريه  ص رت األارتن الرنتلج   59ق  اير  ل 4 ت غنان
يرال  ايرر صت رعر ال رعل  االرن ل 5 ل يخاي  ج غعلري األهللريق14   لق تتري  لل اتالج  688

ا الرريا  لرر  ترايلررل يمررنلع صلررع األيررل ج  قررن اتررل 6 ل يررخايق16 رر  تالررل الخراهلررنع اررتالج  
ل يررخاي  إلرر   يرر  ايررر   رر  األن لررع  تلمعارر عتهع تيالرررا  لرر  مررتانره 25ايررر صت ررعره  ررج  

 ل إا قررررعل 809-786هررررر 193-170تلمهررررع لررررع اررررنث ل ررررل تلررررا التالخرررري هررررعرت  الرشررررلن  
األيررل ج" اررل   الرشررلن لقررتل   قاررَب ال عشررق يالررل لررا ل شررتقلق  قا  هرراا تابق لررع صللررر 

                                                 

 .  382-381ل ا ن تعق الاعلا الا لنق 1
 .  144؛ الاه جق تعرلخق 64 21؛ اليت جق يلت  التتارلخق106 3ل  اللتملمجق اللق2
؛ الررررررررير ياررررررررجق تلررررررررر الررررررررنل قاألي  ق نار ال ارررررررر  14ل اللغلررررررررترعق مررررررررتر القرررررررر تق لقنلرررررررري اللاقررررررررقق3

 .214 2 لق1979لال لل ق  لرت  
 .7ق348ل اللغلترعق متر الق تق4
 .21-7ل اللغلترعق متر الق تق5
 .56ل اللغلترعق متر الق تق6
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ؤلمل ق صاا  ل  قتل يرت     تيا ...  قعل الرشلن  ل  قعل هراا تهلرع   رعمج صقتلرل يالرع ق الل
 ل 1  تب نر ق لع صيل ج   عمج صين يمن  لع لإلل ي  ال الع ".

تلرر  القللرري التعرلتلرري ليتع ررل ايررر   رر  اللخرررنا   لررع لترر  ا تررنا  صلررر ال يررر  تمرريتل     
ل تريلي ل  27ا  اير  ل 2 ع تاير  إلعااهع تليعمتهعقاللاالل   لهع تارن     ل عمج االه

اليتعب تصن ع  هاه اللنلمي لرمه  اللشرهترل  تلرمه  لر  إلرعي  متعيعترل  راير لالرن  ر  ار   
 ل تالرراع لرر  لرراير 868هررر 255تيلررر  رر   اررر اليررعاا    ل 3   ل846هررر 232اليلاررج   

اليرررعاا يقتلرررل مقررر   يررر   لررر  صت رررعره ارررت  يشرررر  اارررار يرررع   رررج لاتتاهرررع التقالرررل لررر  شرررل 
 ل  4  اللعيمج   "ات رمج ل  رص  اليعاا ل لا الت ي تالال   الاع ".

لررر  ص رررريه  الشررر  ج     يرررعل  لررر  يالرررع  اليت ررري ل29 إلررر   يلرررع اررر ق  قرررن ترررري  لارررتالج  
يررررررررخاي تلالررررررررن  رررررررر  الاررررررررعاب اليا ررررررررج     ل5  ل15  ل تررررررررري  لررررررررل اررررررررتالج  723ه  105
لرررري التعرلتلررري لهرررؤ   الماررررع  تاألن رررع   رررج يتررررعب  مرررتر القرررر تل تل رررل القل ل 6   ل765هرررر 148

لالغلررترع تتيررنر القللرري األن لرريق ج اررل  ص  تقاررللل هرراا لررنل ياررى تليلررنه  تيررتن صياررر لرر  
ل يررعل  تا ترررنا  30لنرارري لاماررت تاألنب تهرررج ال يررر  تاليت ررري ت غررنان الترررج ااررت ر  لمهرررع  

هع تا ري لرع يرع   رج الر  يمرنلع تإلرا التالخري ص رت الانلث يمه   اير  مع  لنلمي  غنان تص تا 
 ل  7   ل صتل ل مي  لنه  قعل " ا متا ياى  ريي اب".775-754هر 158-136ي خر اللميتر  

تالل ررن  ل 8   ل822هر 207ا  صترن يتعب تصن ع  تلؤرتل  لنلمي  غنان تل  ص ريه  التاقنع   
اررر  اتترررت  اللغلرررترع يتع رررل  ررراير ل 9 ل يرررخاع .10 ل الررراع ترررري  لرررل ارررتالج  898هرررر 285 

 لت  ررر  لتاقخرررل لرررا 732هرررر 114المارررع ل  تل رررل ص رررريه  لرررع ايرررره يررر  تهرررب  ررر  لم رررل    

                                                 

 .141ل اللغلترعق متر الق تق1
 .173-171ل اللغلترعق متر الق تق2
 .186-185ل اللغلترعق متر الق تق3
 .230ل اللغلترعق متر الق تق4
 .250-237ل اللغلترعق متر الق تق5
 .262-256عق متر الق تقل اللغلتر 6
 . 308ل اللغلترعق متر الق تق7
 .  312-311ل اللغلترعق متر الق تق8
 .334-324ل اللغلترعق متر الق تق9
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 إلرر   يلررع ارر ق  ررللي  القررتل  ل 1   ل719-717هرر 101-99التالخري يلررر  رر  ي ررن ال يلرري  
 لرع  ص  لإلعلل  يتعب اللغلترع هج  ان ااتهع لتإلا نرااي تلقعرمي لا ميرت  ارع قي لهرع

 لت  تراي  صتلا  تالماع  تاألن ع  تاليتعب.  
 عاشرا: وفاته:

 ل  رج اللااري لر  صيلرعل الغر لري 1274هر 673 تت ج لتا     االن اللغلترع امي        
تهمررع  ل 2  ليررر يمررن األللررر شررهعب الررنل  تيررع  قررن يررع  إللهررع لرؤلرري هرراا األللررر  تررت ج يمررنهق

من األللر شهعب النل   ليررق تاليرتاب يارى هراا الارؤال لارح اؤال للعاا تت ج اللغلترع ي
لتالررل يررن  ااتلررع   لمهررع   ايررر اللاقررق يلهررعل  ص  األللررر اللررايتر يررع  قعاررج  ررج ت علاررل 

تهراا تخارلر ارااجق  ل 3 لا المعت  راهب إللرل اللغلرترع للقم رل  رج ص  ل رنل ير  اراتيل هراا
تلعلرع   رعألنب تالشر ر للرع صن  إلرى تقررب صت ا  اللغلترع تاألللر شرهعب الرنل  يعمرع لهر  اه
تهرراا اقرررب لاتاقررا صت ص  اللغلررترع يررع   ل 4 ا امررع  اتررى تررت ج األللررر   ررن اللغلررترع  شررهرق

اا يرع  لتيتيرع  تالنا  ج صتر العتل تهمع تارح تاعؤ   لمهع ص  اللغلترع هل تيت  ص   ق تا 
لق تهراا لرع لر  تشرلر اللرل الليرعنر صللت لل صت ن ل رل  ل هر  صت لارتقر يمرنه   رج صترر العتر

 التعرلتلي.
  الخاتمة  
لارررتنل لرررر  ترررر ل ال اررررث ا  لتارررر   رررر  االررررن اللغلررررترعق النلشررررقج اللتلررررن يعيررررر        

األلت لل  تالللعلل  الال  اارتا ياى العتل  شيل ل عشر صت غلر ل عشرق تت ل  ل  ال ارث ا  
 ررل ق  ررل ته تلررن  ررج اللتيررل تمشررل  هررع هرراه األاررر  يعمرر  ت اررث يرر  لررع لمعارر هع لرر  ال ارر  تال

تغعنرهع إلى الشع  تتلن هت صع اللغلرترع  رج نلشرق تمشرل  هرع تغعنرهرع إلرى ليررق تنل الر  
ياررى تمقررل المررعت  اررهتلي إلررى صع ليررع  لرغ ررت   لررل نت  يررعاق لاررن لرر  تررمقاه   ياهررع  رر ن 

 لالاالل .

                                                 

 .351-348ل اللغلترعق متر الق تق1
 .   64-63 21؛اليت جق يلت  التتارلخق106 3ل اللتملمجق اللق2
 .   23ل اللغلترعق متر الق تق لقنلي اللاققق 3
 .   64ق57 21ليت جق يلت  التتارلخقل ا4
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لث تلررل لؤلخررع   ررج الرر  ليمهررع تت ررل  صلإلررع امررل  ررج صتل العتررل اهررت  ت رررأ  ررج يارر  الاررن    
إلرعي  تلر  تيرل إللمررعق ار  تيرل اهتلعلرل ماررت األنب تالشر ر تقرن  ررأ  لررلق  الرث صير ح لررل 
قنر  ياى ااتقاعب لا ج األنب تالش ر ت ج لقنلته  ريعل النتلي صلاعل األللر يلعل النل  

عي  رل لر  ير   تا مل شهعب النل  الاع تت ى يمنهق  إل   ير  لا ري ال علري لرل  ار ب لرع التر
 ارل    للل تاا  صت قل تصن ل.

صلرررع  تيرررت  اللرررن  األتلرررر  لررر  العترررل تت عترررل  قرررن ت رررل  ا  اللغلرررترع قرررن ت رررر      
للشررعيل  ررج تارر  اللررن    م ارر  صارر ع هعق  ل ررنت صمهررع لشررعيل اقتيررعنلي صاررر  ياررى را تررل 

                                           تاتتلعر صياع ل تاقع تل.
 

Al-Yaghmuri Abu Al-Mahasin Yusef bin Ahmed Al-Mufti 

(673 AH / 1274 CE) 

Study in his biography and knowledge 

Dr. Hana Salem Daia 

Abstract 

           It is inferred from the research that Yusuf bin Ahmed 

Al-Yaghmuri, the Damascene-born, lived with the Ayyubids 

and Mamluks who influenced his life directly or indirectly, and 

it was found from the research that this family was searching 

for what is appropriate for it from knowledge and living, so his 

father was born in Mosul and grew up in it and left for Sham 

and was born That is, the Yagmuri in Damascus, where he 

grew up and left for Egypt, and this indicates that people can 

move easily to any place they want without any hindrance 

limiting their movement, as they are all Muslim lands. 

 


