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 ...ألنوار ونزهة البصائر واألبصارأعالم النثر الفين يف مطلع ا

 هـ( 639البن مخيس املالقي )ت بعد 

 ُكتَّاٌب وِسري غريية

  أ.د.يونس طركي سلوم البجاري

24/12/2018 تأريخ القبول:   16/12/2018 تأريخ التقديم:  
 :مقدمة  

 يتمحور البحث في محورين:
 األول:

فني في مطلع األنوار ونزهة  الباةا ر واألباةار  بةن  مةي  تناول أعالم النثر ال
هة(، وتلبةث عنةد ا  تيةارات النثرية  الفنية  التةي أبةدع ا  م ة  ع ةر  639المالقي )ت بعد 

 َعَلمًا من أال أعالمه البالغ عددهم ما   وثالث  و بعين.
توقيعةةات وتنوعةةت فنةةون ا  تيةةارات النثريةة  بةةين الر ةةا ل ا يتماعيةة  وال يا ةةي  وال

مفاةةح  عةةن موتةةوعات متعةةددي  التعزيةة  والت ن ةة  واليةةازي وطلةةط ال ةةفاع  وا  ةةتعطا  
والمرايعةةات والمياوبةةات، ولةةم ت ةةلب مةةن ا دط الف ةةاهي ال ةةا ر و  ةةيما مةةا يةةا  فةةي مةةد  

 ال ر.
 الثاني:

د ب ةا  م ة   بتبةاط  بةار مةن دوة المقةدري العالية  فةي  تناول ال يري الغيرية  وقةد تفةرب
لد ةةا مو ةةيًا بفنةةون بديعيةة ، الب الغة  والبيةةان فتةةاًل عةةن تم ةةن م مةةن فةةن ال طابة . وقةةد يةةا  يب

 و ان ال يعب ملمحًا واتحًا في ا.
وقةةةد أبةةةدا  بتبابب ةةةا ميتمعةةةين ت ةةةعًا وع ةةةرين  ةةةيري غيريةةة  أعربةةةوا مةةةن  الل ةةةا عةةةن 

وا يتماعيةة  منةةازل المبتةةرَيم ل ةةم، ويةةا ت م انةةاتب م فةةي أربةةع مراتةةط هةةي: األدبيةة  والدينيةة  
 والعلمي  في الميتمع األندل ي.

                                                 

  الموصل /جامعة اآلداب كلية / اللغة العربيةقسم. 
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 توطئة:

في  تابةه مطلةع األنةوار  (1)ا ت ماً    ت را  الاوري األدبي  ألعالم ابن  مي 
رأينا أن نقة  علةأ أعةالم النثةر الفنةي ونتايةات بعة   مةن  (2) ونزه  الباا ر واألباار...

. وقةةد تنوعةةت فنون ةةا بةةين ا لر ةةا ل ا يتماعيةة  وال يا ةةي  أعالمةةه فيمةةا أبةةدعوص مةةن ناةةوو 
                                                 

ابةو يعفةر احمةد بةن  4/124، 4/200، 3/138، 3/130، 3/84 ،3/73( تنظر أ بارص في: ال  الال : 1)
( تحقيةةا الةةد تور عبةةد ال ةةالم ال ةةربا  وال ةةي  5-3هةةة( )األق ةةام  708ابةةراهيم بةةن الزبيةةر الثقفةةي الغرنةةاطي )ت 

م، والةديل 1995-1993هةة/1416-1413 عيد أعراط، وزاري األوقا  وال ةوون ال ةالمي ، الممل ة  المغربية ، 
هةةةة(، تحقيةةةا الةةةد تور  703 بةةةن عبةةةد الملةةةي المرا  ةةةي )ت  6/451 تةةةابي المواةةةول والاةةةل :  والت ملةةة  علةةةأ

لل ان الدين بةن ال طيةط،  2/174م، وا حاط  في أ بار غرناط : 1973اح ان عبا ، دار الثقاف ، بيروت، 
م تبة  ال ةانيي،  هةة(، تحقيةا محمةد عبةد ا  عنةان، 776أبو عبةد ا  محمةد بةن عبةد ا  ال ةلماني اللو ةي )ت 

 ةةم  الةةدين محمةةد بةةن عبةةد الةةرحمن  129، 25م، والعةةالن بةةالتوبي  لمةةن دمر التةة ري : 1977-1973القةةاهري، 
 م.1983هة(، دار النا ر العربي، بيروت،  902ال  اوة )ت 

ويقول الةد تور اةال  يةربار محقةا  تةاط مطلةع األنةوار: ))لةم أقة  علةأ تريمة   بةن  مةي  فةي أة مةن      
لماةادر التةي ريعةت الي ةةا فةي تحقيةا هةةدص الم طوط ...وقةد يمعةت بعةة  أ بةارص مةن  ةةالل  تابةه الةدة بةةين ا

أيدينا، وبع  ا  ارات القديم  يدًا الواردي في بع  الماةادر، وقةد أ ةارت هليةه الماةادر فةي أغلةط ا حيةان 
 با م )ابن  مي ( فقط...((. لال تزادي ينظر:

مبأ مطلةةع األنةةوار ونزهةة  الباةةا ر واألباةةار فيمةةا هحتةةوت عليةةه مالقةة  مةةن ا عةةالم  تةةاط أدبةةا  مالقةة  الم ةة     
، ألبي ب ر محمد بن علي بن  مي  المالقي المتةوفأ 22والرو ا  واأل يار وتقييد ما ل م من المناقط واآلثار: 

 م.1999-هة1419، مو    الر ال ، بيروت، 1هة، حققه وقدبم له الد تور اال  يربار، ط 639بعد  ت  
ووافقه في دلي الد تور عبد ا  المرابط الترغي في تحقيا ال تاط المد ور آنفًا بقوله: ))هدا  نا لم نظفر بتريمة  

ل   بن  مي  في الماادر التي يم ن أن ت ون قد عبرفت به((. لال تزادي ينظر:  مفاب
ديم وت ةري  وتعليةا الةد تور عبةد ا  تقة 24اعالم مالقة ، تة لي  أبةي عبةد ا  بةن ع ة ر وأبةي ب ةر بةن  مةي : 

-هةة1420دار الغرط ال ةالمي، مطةابع دار اةادر، بيةروت، -، ن ر م تري، دار األمان1المرابط الترغي، ط
 م.1999

( أول ع ةةدة بال تةةاط قبةةل  مةة   ةةنوات يةةوم أقترحةةت علةةأ الطالةةط رعةةد رمتةةان محمةةد، موتةةوعًا لي ةةون 2)
يةةةرت مناق ةةةت ا فةةةي  ليةةة  اآلداط بيامعةةة  المواةةةل با ةةةرافي فةةةي  ر ةةةال  ماي ةةةتير، فا ةةةتو  بعةةةد دلةةةي ر ةةةال 

، بعنوان: النو ال عرة لألقحا  في  تاط مطلع األنوار ونزه  الباا ر واألباار.. بن  مةي  22/5/2014
 هة. 639المالقي ت بعد 
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والتوقيعةةات، مفاةةحً  عةةن موتةةوعات  متعةةددي  التعزيةة  والت ن ةة  واليةةازي وطلةةط ال ةةفاع  
وا  تعطا  والمرايعةات والمياوبةات ور ةا ل فةي الح ةم والتوقيعةات، ولةم ت ةلب مةن ا دط 

 .- ما  نر –الف اهي ال ا ر، و  يما ما يا  في مديح ال ر 
د ب ةا  م ة   بتبةاط ثم آلينا علأ أن ف نا أن نق  ثانية  عنةد ال ةيري الغيرية ، وقةد تفةرب

 بار من دوة المقدري العالي  في البالغة  والبيةان فتةاًل عةن تم ةن م مةن فةن ال طابة ، وقةد 
 يا  يلب ا مو يًا بفنون بديعي ، و ان ال يعب ملمحًا واتحًا في ا.
يةة ، أعربةةوا مةةن  الل ةةا عةةن وقةةد أبةةدا  بتباب ةةا ميتمعةةين ت ةةعًا وع ةةرين  ةةيري غير 

م انات المبتةريم ل ةم، ويةا ت م انةاتب م فةي أربةع مراتةط هةي: األديبة  والدينية  وا يتماعية  
 والعلمي  في الميتمع األندل ي.

 حظنةةةةةةا أن  -األعةةةةةةالم وا تيةةةةةةارات م النثريةةةةةة –وفةةةةةي المحةةةةةةور األول مةةةةةةن البحةةةةةةث 
وال ةبعين بعةد الما ة . مةن حيةث  لم ي ن عادً  مةع أعالمةه الثالثة  -ابن  مي –المبَاِن  

من أاةل العةدد  (*)الغفال والعمال فتفاوت نايط  ل من م، هد أعمل  م   ع ر علماً 
 % وانت ط ل م ناواًا نثري  تفاوت عددها من علم  هلأ آ ر.8،6ال لي أة بن ب  

( ما   وثماني  و م ين َعَلمًا مةن أاةل العةدد ال لةي 158وفي الوقت داته أغفل )
 % ولم يبوِرد ل م ناواًا نثري  فني .91،3ن ب  أة ب

وبمةةةا أن ابةةةن  مةةةي  قةةةد اتةةةم مةةةا بةةةدأ بةةةه أ ةةةتادصب و الةةةهب ابةةةن ع ةةة ر وهةةةو يتةةةريم 
ألعالمةه فةي  تابةةه مطلةع األنةةوار فدنةه ابتةةدَأ بحةر  المةيم حيةةث هنت ةأ أ ةةتادصب وفةا الترتيةةط 

الترتيةط، هد بلةغ عةدد األعةالم  ال يا ي المغربي، لدا  نعر ب للمادي النثري  الفني  وفقةًا ل ةدا
( ت ةةع  و م ةةين َعَلمةةًا فةةدن ناةةيط مةةن أورد ل ةةم نثةةرًا فنيةةًا قةةد بلةةغ 59تةةمن حةةر  المةةيم )

%، وهةةو   أ ةةوق م من ةةوقين وفةةا ورودهةةم فةةي مطلةةع 11،8(  ةةبع  أعةةالم أة بن ةةب  7)
 األنوار وهم:
 

                                                 

د هو   األعالم بالنثر الفني حارًا، هنبما  انت ل م ه  امات  عري  في  تاط م*)  طلع األنوار.( لم يتفرب
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محمبد بن عبد ا  بن أاةبغ بةن أحمةد بةن أبةي العبةا 
ةد بةن ا (1) لح ةين بةن ومحمب

ةار ةد بةن غالةط الراةافي (2) امل الحترمي المعرو  بابن الف ب ومحمب
ةد بةن يبيةر  (3) ومحمب

ةةةةار الم ت ةةةةط (4)ال نةةةةاني ةةةةد بةةةةن يو ةةةة  بةةةةن عمب ومحمب
ةةةةد بةةةةن أبةةةةي غالةةةةط الم ةةةةت ر  (5) ومحمب

ومحمبد بن علي بن  تر بن هارون الغ اني (6)بالداني
(7). 

ِرد ل م نثرًا فنيًا تمن حةر  المةيم فقةد أمبا األعالم الدين أغفل م ابن  مي  ولم يبو 
%، وهم البقية  الباقية  مةن أعالمةه 88،1( أثنين و م ين َعَلمًا، أة بن ب  52بلغ عددهم )

 تمن حر  الميم.
ول ةةي ت ةةون الاةةوريب واتةةحً  آثةةرتب أن أبةةيبن ل ةةم الناةةوو النثريةة  التةةي انت ب ةةا 

ةةن اعتنةةأ بنثةةرهم الفنةةي تةةمن حةةر  المةةيم من  ةةوقين بح ةةط  ثةةري الناةةوو المباةةِن  ممب
النثري ، ويتادرهم في النت اط: محمبد بن علي بن  تةر بةن هةارون الغ ةاني المعةرو  

( 17بابن ع  ر، و ان نايبهب  ةت  ناةوو مةن النثةر الفنةي، أول ةا: فةي اليةازي وبلغةوا )
َعةةلَ َأولهه    ةةطرًا، يةةا  فةةي  ، وَحي  با تبةةاا    : ))وبعةةد، فدنبةةه لمةةا دعةةا ل ةةدِص اليابةة  أ ةةرمب داا 
 .(8)با بتداا، ...((

ويةةةةةا  فةةةةةي آ ةةةةةرص: ))...، أويبةةةةةت لكيابةةةةة  حقبةةةةةًا، واةةةةةيبرت  ةةةةةلب  ةةةةةامع  م ةةةةةتِرقًا 
 .(10). ووا  ابن  مي  نو اليازي هدا بقوله: وهي طويل (9)وم تحقبًا((

                                                 

 (.3( مطلع األنوار: تنظر التريم  )1)
 (.7( م.ن: تنظر التريم  )2)
 (.11( م.ن: تنظر التريم  )3)
 (.32( م.ن: تنظر التريم  )4)
 (.42( م.ن: تنظر التريم  )5)
 (.43( م.ن: تنظر التريم  )6)
 (.50( م.ن: تنظر التريم  )7)
 .170( مطلع األنوار: 8)
 .171( م.ن: 9)
 م.ن: الافح  نف  ا. (10)
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(  طرًا، و تط معزيًا ويا  في أولةه: ))َمثَةلب  ةيدة 14: في التعزي  وبلغ )ثانيهما
يةةةةرص، وأطلةةةةع فةةةةي ليةةةةل ماةةةةابه فيةةةةرص، فةةةةي مبتاةةةةببرص مةةةةن الفتةةةةل الةةةةدة ملةةةةي أيةةةةزل ا  أ
 .(1)زمامه،...((

 (2)ويةةةا  فةةةي آ ةةةرص: ))...، ومةةةا المةةةر  ه ب هالةةةيب دو ن ةةةط  فةةةي ال ةةةال ين عريةةةا((
 مطلع ا: (*)أبياتاً  (3)وأتا  ابن  مي  بقوله: )و تط مع ا(
 عههههههههههه ان  ؤمثل ههههههههههه  مههههههههههه  ي تسههههههههههه 

 
 بههههههههه  ؤهههههههههي العههههههههه ان    ا ال طهههههههههب  لهههههههههم   

 

( أ ةةطر، و تةةط م ن ةةًا بةةزواب، فقةةال بعةةدما تقةةدم 9وثالث مةةا: فةةي الت ن ةة  وبلغةةت )
 .(4)يز  من الر ال : ))فيا ل ا  طب  ما أ عدها وأ ناها، ...((

ويا  في آ رص: ))...، و يقت ل دمت ا الثبريا في مال ي الفير، لما بلغ ل ةا بحةاب، 
ر عن األويةط ل ةا واألحةا(( : انظةر (6)مةي  علةأ هةدا الةنو بقولةه. وعلةا ابةن  (5)ولقاب

 هدِص البالغ  رحمه ا .
 (  طرًا، ويا  في أوله:11: في العتاط وبلغ )ورابعها

ةة ، فالفتةةلب يبةةَتعلرمب مةةن  ةة ، ورعةةأ األمنةة ، وأويةةط الدمب ))مثةةل  ةةيبدة تةةد أ بعةةد أمب
 .(7)أ القه،...((

ن  ةةان محتقةةرًا ويةا  فةةي آ ةرص: ))... فلةةي ن ال ةةعا  مةن أيةةادي م هن   ةا  ا  ، وا 
قد رًا من  ةَقَط المتةاا الةدة ي ةت  د بةه ويبةزرة، ففةي علمةي أنر الطالةط يقنةع بَوَرِقةه ، ويراهةا 

 .(8)أعظم من نوِر الن ار وأَلِقه ، وال الم((
                                                 

 ( م.ن: الافح  نف  ا.1)
 .172( م.ن: 2)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.3)
 ( أبيات.6( بلغت المقطوع  )*)
 .172( م.ن: 4)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.5)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.6)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.7)
 .173( مطلع األنوار: 8)
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 (  طرًا، يا  في أوله:15: في طلط ال فاع  وبلغ )و امسها
ةةةةاب، مةةةةومباًل لقبةةةةول ال ةةةةفاع  وقتةةةةا  الحةةةةاب،  ))واةةةةل ا  بقةةةةا  الفقيةةةةه أبةةةةي الحيب

. ويةةةا  فةةةي آ ةةةرص: ))... و  زلةةةت أعةةةزبي ا   ةةةاعيًا فةةةي  يةةةر، ياريةةةًا بمقااةةةدي، (1)...((
 .(2)أ عد يمن بمنبه، وال الم((

: وهةةو م ةةي  تةةام الناةةوو النثريةة  الفنيةة  المنت بةة   بةةن ع ةة ر، فةةي وسادسههها
 (  طرًا، ويا  في أوله:16المياوب ، وقد بلغ )

ع، و ةةندة األمنةةع، الةةدة أف ةةر بو  ةةه، وأدب ةةر ودبص ألزمةةات الةةدهر )) ةةيبدة األرفةة
 .(3)وألوا ه...((

ةر ب مةن آدابةي الرا قة   ويا  فةي آ ةرص: ))... فتبةدة هدا اةحبت يمنةي  ةحرًا، وتح 
ةد بةن ع ة ر،  بحرًا، وا  تعالأ يبب قي ه اَ ي ويةديم و َ ي بمنبةِه، و تةط محببةي األ ة ر محمب

 .(4)وال الم((
ةةار وأعقبةةهب  و ةةان  (5)محمةةد بةةن الح ةةين بةةن  امةةل الحتةةرمي المعةةرو  بةةابن الف ب

ل ةةا: مةةا  تَبةةهب فةةي حةةا أحةةد أاةة ارص. وبلةةغ قرابةة   ناةةيبهب ثالثةة  ناةةوو مةةن النثةةر الفنةةي، أوب
 (  طرًا، يا  في أوله:14)

 ةةو  غمةةار، وتةةرط قمةةار، وقةةد َأألمب ال رةةع ط، وأرأطب  -أعةةزي ا –))المفاتحةة  
ع ط، ...((  .(6)الار

ويا  في آ رص: ))...، وا تويط لم ان ا اعتدادًا واعتمادًا، هلأ ما اعتر  بةه مةن 
ةةه فتةةلب ا، وعمرهةةا قول ةةا، مةةا تم ةةن لةةي ال تةةط بحةةر ، و   هيمةةال نةةاظر واهتبةةال مةة ثر عمب

                                                 

 ( م.ن: الافح  نف  ا.1)
 .174-173( م.ن: 2)
 .176( م.ن: 3)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.4)
 (.7( م.ن: تنظر التريم  )5)
 .61( م.ن: 6)
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تب بةةطت مةةن هي ةةا  الحةةوادث بعةةر ، وا  ي ةة ر أيمالةةي، ويحمةةد  اللةةي، ويبلغةةي فةةي 
 .(1)الداري ِن آمالي بمنبه((

 (  طرًا، ياَ  في أوله:12: في التعزي  وقد بلغ )وثانيها
))أطةةةال ا  بقةةةا  ال ةةةيدب المفةةةدب ، وال ةةةريم األعةةةزب األهةةةد ، وياللبةةةهب مةةة ثور، وأيةةةرص 

 .(2)ه ب أن نبف َيَع ب ادات ا، ...(( -أدام ا  عزتي–موفور ومد ور، ت بأ األيبامب 
ِمةةَل قةةدمي هلةةأ تعزيتةةي، ويةةا  فةةي آ ةةرص: ))...، ف ةةان مةةن وايةةط مرزيتةةي ، أن أبع 

نَط لأليام   لي، وح بي اليوم مالي قبلي((  .(3)ول نب الد 
وثالث ةةةا وم ةةةي  تام ةةةا مةةةا  تبةةةه فةةةي حةةةاب المعةةةرو  بةةةالزريزير، ويةةةا  فةةةي أولةةةه: 
ةةا  نةةَت أعةةزبي ا  روتةة  فةةي  ، وَتغ  ةةأ منةةازلب ال رمةةاِ  لمب ))ي ةةقط الطيةةر حيةةثب نبِ ةةَر الَحةةطب

 .(4)ا  والع ط، ...((األر  طيبب  الم
ةةا قطةةع اآلن هليةةي من ةةا زريزيةةر، لةةه أبةةدًا بالثنةةا  عليةةي  ويةةا  فةةي آ ةةرِص: ))...، ولمب
اةغير، قةوب يناحةةه ف ةو نحةوي حةةاد ، وح ةن اةةباحه ف ةل قلةط عليةةه عةاط ، ريةةوت 

 .(5)أن تعيدص وافر الينا ، اافرًا يد ري في الغدبو والروا ((
ةةد بةةن احمةةد بةةن يبيةةر ال نةة و ةةان ناةةيببهب ناةةًا نثريةةًا واحةةدًا بلةةغ  (6)انيواعقبةةه محمب

(  ةةطرًا، ويةةا  فةةي األ ويةةات، ويةةاَ  فةةي أولةةه: )) ةةيبدة آن لعاةةا النبةةو  أن تتاةةدا، 17)
 .(7)َوِلطاِا هدِص النوا ط أن تتدعدا، ...((

ةفي عةن ميتلةأ أحوالةه،    ويا  في آ رص: ))...، ول يبدة الفتل فةي مرايعة   تب  
 .(8)آماله، بمنب ا  عزب ويلب وال الم((برحت تتقلط في قبت  

                                                 

 ( مطلع األنوار: الافح  نف  ا.1)
 .62-61( م.ن: 2)
 .62( م.ن: 3)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.4)
 .63( م.ن: 5)
 (.32( م.ن: تنظر التريم  )6)
 .123( م.ن: 7)
 .123( م.ن: 8)
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ةةةد بةةةن غالةةةط الراةةةافي وأعقبةةةه محمب
( 9و ةةةان ناةةةيبهب ناةةةًا نثريةةةًا واحةةةدًا بلةةةغ ) (1)

 .(2)أ طر يا  في وا  القلم بعد أن  بقه بوا   عرة
ةةا يةةا  فةةي أولةةه نثةةرًا قولةةه: ))فلةةو ص لغةةدت أغاةةان ا  ت ةةاط داويةة ، وبيةةوتب  وممب

 .(3)يه البو أ، وأابحت  فواد أمب مو أ، ...((األموال  اوي ، وأ رعت هل
وممبا يةا  فةي آ ةرص: ))...، يطفةي يمةري الحةرط العةوان، وي ابةد العةدوب بةال اةارم  

 .(4)و   نان، يفلب المفاال، ويت لل األباطح والمعاقل، ويقمع الحوا د والعوادل((
ةةار الم ت ةةط ةةد بةةن يو ةة  بةةن عمب وأعقَبةةهب محمب
نثريةةًا واحةةدًا،  ، و ةةان ناةةيبه ناةةاً (5)

ةا يةا  (6)( أ طر يةا  فةي المياوبةات مردوفةً  بعةد  ةعر قالةه فيمةا تقةدبم عنةدص7وبلغ ) ، وممب
فةةةي أولةةةه نثةةةرًا قولةةةه: ))وردت علةةةير أدام ا  توفيقةةةي، ون ةةة  هلةةةأ مرتةةةاته طريقةةةي، أبياتةةةي 

 .(7)تفاح عن ودبي، وقد اقترنت برفدي، ...((
ي تغطي علةأ هناتةه متطةوبً  بةدلي، و تةط وممبا يا  في آ رص: ))...، وأنت بفتل

ةةةار، وال ةةةالم علةةةي م ورحمةةة  ا (( ةةةد بةةةن عمب محةةةب م فةةةي العةةةالن وال ةةةرار محمب
. وأعقبةةةه (8)

محمبد بن عبد ا  بن أاةبغ بةن أحمةد بةن أبةي العبةا 
، و ةان ناةيبهب ناةًا نثريةًا واحةدًا، (9)

أبةةي ال يةةثم المةةالقي بلغةةت وهةةو ر ةةال  فةةي الت ن ةة  ب طةة  القتةةا   تب ةةا ألبةةي المطةةرب  بةةن 
 ( أ طر ياَ  في أول ا:5)

 .(10)))وهل  ان دلي القطر ه ب مفرقًا دون تاب، ومناري بغير  راب، ...((
                                                 

 (.11ريم  )( مطلع األنوار: تنظر الت1)
 .84( م.ن: 2)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.3)
 .85( م.ن: 4)
 (.42( م.ن: تنظر التريم  )5)
 .146( م.ن: 6)
 .146( م.ن: 7)
 .147-146( م.ن: 8)
 (.3( م.ن: تنظر التريم  )9)
 .51( م.ن: 10)
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ف ةةا فةةي أمةةورص و بةةد د، فالزهةةد  ويةةا  فةةي آ رهةةا: )).. فمثلةةه مةةن َعةةَرَ  مةةا قيل ةةد، ووب
ةة َرَا اةةفحاتِه، وداي الةةرو  مةةا أي َ ةةرب  ةةعارص، والةةَوَراب أدنةةأ دثةةارص، فللبةةه دلةةي الميةةد مةةا أ  

 .(1)أعبا نفحاته((
ةةةد بةةةن أبةةةي غالةةةط الم ةةةت ر بالةةةداني وأعقَبةةةهب محمب
، وهةةةو م ةةةي  تةةةام أعةةةالم ابةةةن (2)

 مةةي  تةةمن حةةر  المةةيم ممةةن وردت ل ةةم ناةةوو نثريةة  فنيةة ، و ةةان ناةةيبهب ناةةًا نثريةةًا 
 واحدًا في التوقيعات بلغ  طرًا ونا ، يا  فيه، وقد وقع تحت األبيات:

ل ال ةةةةةعرين أقةةةةةدا والثةةةةةاني أطبةةةةةع وأاةةةةةح وميةةةةةد م أ ةةةةةحب ) )أدام ا   ةةةةةرامت مل أور
 .(3)وأر ح((

أما أعالم ابن  مي  تةمن حةر  الاةاد ف ةانوا ثالثة  فقةط ول نةهب لةم ينت ةط نثةرًا 
%، هد هنت ةةط لةةه ر ةةال  33،3، أة بن ةةب  (4) ةةو  لَعَلةةم  واحةةد  أ  وهةةو اةةفوان بةةن ادريةة 

ان قةةد  تب ةا رحمةةه ا  عةن أحةةد النةا  ي ةةتعط  الةدنيا، يةةاَ  (  ةةطرًا،  ة34طويلة  بلغةت )
 في أول ا:

نبةةة  وناةةةري، وعاطفةةةًا علةةةأ مةةةن  ))أدام ا  مةةةدبي ال ةةةي  أبةةةي فةةةالن وأبقةةةاص عمةةةادًا ويب
 .(5)ا تيار بِه من  اع  العب ري، ...((

ويا  في آ رهةا: ))...، وا  تعةالأ ي لةد د ةر ميةدي فةي بطةون األوراا، يت ةاداص 
ا مةةن ال ةةام وال ةةام مةةن العةةراا، وال ةةالم  مةةا اعتمةةدصب الزمةةان بال ةةراا، وطيةةرب الثنةةا  العةةرا

بَدو   ميدي ي ببحن بالع يب وال راا، وال الم((
(6). 

ةةا أعالمةةه تةةمن حةةر  العةةين فقةةد بلغةةوا ) ( ثمانيةة  وثمةةانين َعَلمةةًا، وقةةد عبنةةي 88أمب
% ون ةوق م وفةا ورودهةم فةي 5،6ب م   من م وانت ط ل م ناواًا نثري  فني  أة بن ب  

 مطلع األنوار وهم:
                                                 

 ( م.ن: الافح  نف  ا.1)
 (.43( مطلع األنوار: تنظر التريم  )2)
 .148( م.ن: 3)
 (.62تنظر التريم  ) ( م.ن:4)
 .212( م.ن: 5)
 .213( م.ن: 6)
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وعلةي  (3)وعلي بن معمةر (2)وعبد ا  بن علي (1)عبد ا  بن علي بن أبي العبا 
 .(5)وال ي  أبو حفو عمر بن يحيأ ال نتاني (4)بن يامع األو ي

أمبا األعالم الدين أهمل م ابن  مي  تمن حر  العين ولم ينت ط ل ةم ناواةًا 
% وهةم البقية  الباقية  مةن حةر  94،3( ثالثة  وثمةانين َعَلمةًا أة بن ةب  83لغوا )نثري  فقد ب

 العين.
ول ي ت ون الاوريب بينً ، عملةت علةأ هيةراد الناةوو النثرية  المنت بة  مةن حيةث 
ةةةةن هعتنةةةةأ الماةةةةن ب بنثةةةةرهم الفنةةةةي تةةةةمن حةةةةر  العةةةةين من ةةةةوقين بح ةةةةط  ثةةةةري  ال ةةةةم، ممب

و ةةةان  (6): عبةةةد ا  بةةةن علةةي بةةةن أبةةي العبةةةا الناةةوو النثريةةة  ويتاةةدرهم فةةةي النت ةةاط
ةةا يةةا  فيةةه، وقةةد تقَدَمةةهب 37ناةةيبهب نَاةةين، األول: فةةي ا  ةةتعطا  وقةةد بلةةغ ) (  ةةطرًا، وممب

 بيتان من ال عر:
 ))لههو كنههل أعلههم ؤههوم الةههكر من لههة  
   ا منحتكهههههههههههههها منهههههههههههههي مه  بهههههههههههههة  

 

 أعلههه  مهههه  الةهههكر عنههههد ا  ؤهههي الههههثم    
ههههن   َحههه وا  علهههه  َحهههه تو  مههها أوليههههَل   مهههه  م 

 

أنةا أدام ا  أمةر م، وأتةفأ علةأ  افبتنةا  ةةتر م، اعتةدب ب ةم اعتةداد الناةل بةةالرمح، 
 .(7)واعتمد ب ر   الل م اعتماد الفرا باألال، ...((

ويةةةا  فةةةي آ ةةةرص: ))...، منحةةةتم الفتةةةل ي ةةةيمًا، وزدتةةةم أنعم ةةةم الح ةةةن  تتميمةةةًا، 
 .(8)ن  ا  ا  وال الم((ووالتم اباب ا مبليمًا علأ الع د األح ن مقيمًا، ه

                                                 

 (.65( م.ن: تنظر التريم  )1)
 (.104( م.ن: تنظر التريم  )2)
 (.129( م.ن: تنظر التريم  )3)
 (.135( م.ن: تنظر التريم  )4)
 (.140( م.ن: تنظر التريم  )5)
 (.65( مطلع األنوار: تنظر التريم  )6)
 .220( م.ن: 7)
 .220( م.ن: 8)
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الثةةاني: فةةي التوقيعةةات ردًا علةةأ قاةةيدي ابةةن ح ةةون فةةي رثةةا  ولةةدص، فوقعةةت  منةةهب 
 موقعًا عظيمًا فوقبع عبد ا  بن أبي العبا  المد ور آنفًا توقيعًا يا  فيه:

))وال رثاوي األثير ال طير الدة يةروا  ةناص، ويةراب لفظةه ومعنةاص، ول ةنا ن ةيب 
را  زنةةةدي، هد نحةةةن علةةةأ مثةةةل دلةةةي مةةةودبي وحببةةةا، وأ ثةةةر منةةةه دفعةةةًا عةةةن فةةةي اةةةفا  ودبي،  وا 

ينابةةةي ال ةةةريم ودببةةةا، وا  يمتبةةةع بم انةةةي ويبقيةةةي وا ةةةط  فةةةي ييةةةد زمانةةةي، بمنبةةةه وفتةةةله، 
 .(1)وال الم عليي منبي ورحم  ا  وبر اته((
غ و ةان ناةيبهب ناةين، األول: فةي المياوبةات وبلة (2)وأعقَبهب عبد الوهاط بن علةي

 (  طرًا، ويا  في أوله:12)
ةةاب، يةةدود فةةيمن  ، الةةوليب فةةي ا  عةةزب ويةةل أبةةي الَحيب ))أداَم ا  عةةزب الفقيةةه األيةةلب
ةةةاب، آمةةةين بمةةةنب ا  رَط العةةةالمين، ب رتنةةةي أيب ةةةا الن ةةةان، أبياتةةةي الح ةةةان،  ير قبةةةل مةةةن الحب

))...(3). 
م ه  أن يةةةر و ويةةةا  فةةةي آ ةةةرص: ))...، فمةةةا أنةةةا مةةةن ال ةةةعر و  هةةةو منبةةةي، الل ةةة

 .(4)القمح وال عير، فدوني من حمل بعير، وال بالم((
  بقتهب مطلع ا: (*)والثاني: هو هلحاا بقايدي

 مهههههههها السمههههههههها    لمحههههههههتم كسهههههههههيل
 

 (5)ال وال مههههههههههههه  مهههههههههههههدحتم كالةهههههههههههههميل   
 

 (  طرًا يا  في أوله: 12وألحق ا بنو نثرة م توطي مع ا، بلغ )
هةةدِص الع ةةد ب ةةم، ويةةددت أ ثرهةةا مةةن ثمةةرات  ))أ ةةرم م ا  بتقةةواص، يةةددت بةة حرفي

 .(6)أدب م، ومن حرم نف ه عاام، فال َيَرَم أن ي ون بنف ه دا اعتاام، ...((

                                                 

 .223( م.ن: 1)
 (.104( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .268( م.ن: 3)
 .269( م.ن: 4)
 ( بيتًا.13( القايدي بلغت )*)
 .271( مطلع األنوار: 5)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.6)
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ويةةا  فةةي آ ةةرص: ))...، بقيةةت مةةد ورًا فةةي أهةةل البيةةان، مةةد ورًا م ةة ورًا مةةع أهةةل 
 .(1)الح ان، ما تحلبت بمدحي األل ن ، وا تحلت عين ب ن ، وال الم((

و ةةةان ناةةةيبهب ناةةةًا نثريةةةًا  (2)ل ةةةي  أبةةةو حفةةةو عمةةةر بةةةن يحيةةةأ ال نتةةةانيوأعقبةةةه ا
(  ةطرًا، وهةو ر ةال  فةي الح ةم يةا  فةي أول ةا: ))ب ةم ا  الةرحمن الةرحيم، 26واحدًا، بلغ )

ةةد وعلةةأ آلةه واةةحبه و ةلبم ت ةةليمًا، مةن عمةةر بةةن  اةلبأ ا  علةةأ  ةيدنا ونبينةةا ومو نةا محمب
  بمدينة  مالقة  أ ةرم م ا  وأعادهةا،  ةالمي علةي م ورحمة  يحيأ هلأ ال ةيو  واألعيةان وال افة

ا  وبر اتهب، أمبا بعد، فدنبا نحمد هلي م ا  الدة   هله ه ب هو، ...((
(3). 

يةةا م مةةن الةةدين يتم ةة ون بال تةةاط وعةةروي هةةدا  ويةةا  فةةي أ رهةةا: ))...، وييعلنةةا وا 
، وا  يبعيةن م علةأ األمر، وأنتم  اف  مومنون، وحبد م وغيرهم بت مين ا   وبفعل ةم المرتةيب

 .(4)طاعته ويوفق م لمرتاته، وال الم علي م ورحم  ا  وبر اته((
( 6ولةةه نةةو نثةةرة واحةةد فةةي األ ويةةات وبلةةغ ) (5)وأعقبةةهب علةةي بةةن يةةامع المر ةةي

 أ طر، يا  في أوله:
َبةةةه، فقةةةد  ةةةَت يةةةا مةةةو لي حاتةةةر غيبةةةه، لةةةم يببةةةال بةةةالزمن العنةةةوِد وَري  َلةةةمب ))َمةةةن   بن  َتع 

َد ما ي، وا  يبقيَي  و ط  ما ي، ...((  .(6)اقتاارة علأ عال ي، واعتاارة أبدًا َبر 
ويةةا  فةةي آ ةةرص: ))...، أبقةةا م ا  علةةا غةةر  فةةي  ةةراوي ال ةةرم، و ةةحابًا تتيلبةةأ 

 .(7)عنه غياهط الظدَلم، فبفتله وَطوِلِه، وال الم((
ولةه نةوي نثةةرة  (8)معمةةر وأعقبةه م ةي  تةام م مةةن تةمن حةر  العةةين، علةي بةن

 فني واحد في المرايع ، بلغ  طرين، يا  فيه:

                                                 

 .272( م.ن: 1)
 (.140( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .340( م.ن: 3)
 .341( م.ن: 4)
 (.135( م.ن: تنظر التريم  )5)
 .333( م.ن: 6)
 .334-333( مطلع األنوار: 7)
 (.129( م.ن: تنظر التريم  )8)



 
 م2019/هـ1441                                  (                     79العدد ) –                        

 

 
13 

))وردتني رقعتبي، ف بلمتني بل اني، و اف  تني بدح اني، وا  يحر ب فيي الفتةل، 
 :(2)مطلع ا (*)وأتبع ا بقايدي (1)وي  ر دلي ال لا ال  ل((

ه   هههههههههههههههههد  ههههههههههههههههه ت َنقتههههههههههههههههه   َعهت ه  م   أوت
 

ده             وى رو   َورت
 

ر ابةةن  مةةي  علةةأ علةةم  واحةةد  تةةمن حةةر  الغةةين مةةن أاةةل ما ةة  وثالثةة  واقتاةة
%، هد   يويةةد  ةةواص تةةمن هةةدا الحةةر  ه  وهةةو غةةانم بةةن 0،5و ةةبعين َعَلمةةًا، أة بن ةةب  

وانت ط له ناًا  عريًا واحدًا، وهةو فةي مرايعة  ال ةاعر  (3)وليد بن عبد الرحمن الم زومي
 :(  طرًا، يا  في أوله24الحارة وقد بلغ )

))مةةةةا أفاةةةةح ل ةةةةاَني، وأف َ ةةةةَح ميةةةةداَني، وأوتةةةةح بيانةةةةي، وأريةةةةح ميزاَنةةةةي، وأنةةةةور 
 .(4)اباحي، وأزهر ماباحي، ...((

ةتب قلبةًا يتقلبةطب  لبا الزمان عداويب األحرار، ألرح  ويا  في آ رص: ))...، وتيقنتب أن  ب
 .(5)في يمر األ أ، وأد رتب لبببًا قد ن ي ا قتدا  باأل أ((

الم ابةةن  مةةي  ممةةن انت ةةط ل ةةم ناواةةًا نثريةة  فنيةة  يقةةع تةةمن وم ةةي  تةةام أعةة
تمن هةدا  (6)حر  اليا ، الدة اقتار فيه علأ َعَلم  واحد  أ  وهو يحيأ بن عمران الزاهد

%، و ةةان ناةةيبهب ناةةًا نثريةةًا 16،6الحةةر  مةةن أاةةل  ةةت  أعةةالم وردوا تةةمنهب أة بن ةةب  
يتةي  ةعر، ويقةع هةدا الةنو تةمن دا ةري ( أ طر  تم ا بب6واحدًا في مديح ال ر وقد بلغ )

 األدط الف اهي ال ا ر الدة يحمل في طياته نقدًا ايتماعيًا  دعًا ومما يا  فيه:
، يحفةةظ  ةةربي عليةةي و   ِبر، و  يبةةو  ب ةةرب ةةَت   ))نعةةم اليلةةي  ال ةةرب   ي بةةرب و  َي  

يغتةةةةاط، و   ينقةةةةل عنةةةةي و  لةةةةي،  ةةةةريم الموان ةةةة ،  ةةةةليم الميال ةةةة ،   ي مةةةةز و  يلمةةةةز و 

                                                 

 .322( م.ن: 1)
 ( بيتًا.13( بلغت القايدي )*)
 .322( م.ن: 2)
 (.151( م.ن: تنظر التريم  )3)
 .353( م.ن: 4)
 .354( م.ن: 5)
 (.169( م.ن: تنظر التريم  )6)
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ااحبهب منه بمرتاط، يحفظه هدا ما نام، ويطةرد عنةه ال ةوام، منافعةهب  ثيةري، وموونتةهب ي ةيري، 
فاقتِار  عليه أني ًا، وات ةدص يلي ةًا، ي ةلم لةي معةه دينةي ودنيةاي، هيبةاي أن يفةارا موتةعي 

 هيباي، هو أنفع لَي من  ريم ه واني، وأحر  من  دمي وأعواني:
 األنههههههههي    ؤههههههههنعم الجلههههههههي   ونعههههههههم

 ونعههههههههههههههم ال ههههههههههههههجي   لمسههههههههههههههتدؤ   
 

 ونعههههههههههههههههههم المعههههههههههههههههههدم لههههههههههههههههههدؤ  األ ى 
 (1)  ا َكَلههههههههههههههَب الَقههههههههههههههرم واسههههههههههههههتحو ا  

 

و الا  ما تقدم فدن المحور األول ممن تميزوا بتم ن م من انع  النثةر، فتةاًل 
 عن مقدرت م العالي  في قول ال عر.

الباةةةا ر  وفةةةي المحةةةور الثةةةاني مةةةن البحةةةث لفتنةةةا فةةةي  تةةةاط مطلةةةع األنةةةوار ونزهةةة 
ف ةةةا الةةةد تور  واألباةةةار... منحةةةأ يديةةةدي فةةةي النثةةةر الفنةةةي أ  وهةةةو ال ةةةير الغيريةةة ، وقةةةد عرب
حمةةةةدة ال ةةةة وتي بقولةةةةه: ))المقاةةةةود بال ةةةةير أو التةةةةرايم األدبيةةةة  الغيريةةةة  دلةةةةي النةةةةوا مةةةةن 
ال طاط ال ردة الدة يقوم علأ دعامتين أ ا يتين: األولأ تتمثةل فةي بحةث تة ري ي يقةوم 

دور المةةور  الحةةا الةةدة يمحةةو الوقةا ع بحياديةة  تامةة ، ل ةةي ينفةةد فةةي الن ايةة  فيةه المولةة  بةة
نمةةا هةةو تةةرورة ل ةةا  تةةرورته  هلةةأ الحقيقةة ، ثةةم يرتةةط مةةا تواةةل هليةةه  ااةةًا بةةالترايم، وا 

 للت ري  وللبحث العلمي بعام .
وتتمثل الدعام  الثاني  فةي ن ةاط  يةالي يلعةط فيةه المتةريم دور المبةدا فيقةدبم فةي 

حقةةا ا التةةي تواةةل هلي ةةا  مةةور  بنةةاً   ةةرديًا ي ةةبه العمةةل القااةةي، يطلعنةةا فيةةه هطةةار ال
 .(2) ال اتط علأ حياي المتريم له، ...((

ويعرف ةةا باحةةث آ ةةر بقولةةه: ))هةةي أن ي تةةط المولةة  تةة ري    اةةي  أ ةةر ، وهةةو 
 فةةي هةةدِص الحالةة  يتمثةةل تلةةي ال  اةةي  فةةي البي ةة  والزمةةان، اللةةدين عةةا  في مةةا معتمةةدًا علةةأ
الةةةدا ري، والم ةةةاهدي، ملتزمةةةًا الحيةةةاد فيمةةةا ي تط...وي ةةةتعين في ةةةا ال اتةةةط ب ةةةل مةةةا لديةةةه مةةةن 
وثةةا ا حتةةأ ياةةل هلةةأ داحةةل الةةنف  التةةي ي تةةط عن ةةا ويظ رهةةا...ومن أ ةة ر  تةةط ال ةةيري 

                                                 

 .393( مطلع األنوار: 1)
(2) http://www.iraqimuntada.com/2015/12/31/ يماليات ال يري الغيري  اليمالي   . 

http://www.iraqimuntada.com/2015/12/31/
http://www.iraqimuntada.com/2015/12/31/
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الموتةةوعي  أو الغيريةة  فةةي أدبنةةا العربةةي:  تةةط )العبقريةةات( للعقةةاد، و تةةاط )حيةةاي محمةةد( 
 .(1) محمد ح ين هي ل((و)الاديا ابو ب ر( ل

ةةةةا مف ةةةةوم ال ةةةةيري الغيريةةةةة  فةةةةي مطلةةةةع األنةةةةوار فتربطةةةةةه  يةةةةوط مةةةةع المف ةةةةةومين  أمب
المد ورين آنفًا، و  يما فيما لةه عالقة  بالبنةا  ال ةردة. الةدة ي ةبه العمةل القااةي الةدة 
ي تبةةةه ال اتةةةط عةةةن حيةةةاي المبتةةةريم لةةةه هةةةدا مةةةن ناحيةةة ، ومةةةن ناحيةةة  أ ةةةر  فيمةةةا لةةةه عالقةةة  

لتزام الحياد.با عتما  د علأ الدا ري والم اهدي وا 
وقد عني بال يري الغيري  في مطلع األنوار  م   من ال تباط األعالم ال بار وهةم: 

وابةةن مةةرب  (4)وأبةةو العبةةا  بةةن أاةةبغ (3)والفقيةةه أبةةو الطةةاهر بةةن ال ةةبتي (2)األ ةةتاد أو علةةي
 .(6)وأبو بحر افوان بن ادري  (5)ال حل

ل بتباط من حيث عدد ال ةير مةن علةم  هلةأ آ ةر. ويتاةدرهم وتفاوتت عناي  اول ي ا
 %.8،6أة بن ب   (7)أبو العبا  بن أابغ هد  تط  م  ع ري  يري غيري 

%. 3،4أة بن ةةةب   (8)وأعقبةةةهب األ ةةةتاد أبةةةو علةةةي و ةةةان ناةةةيبهب  ةةةت  ةةةير غيريةةة 
ن ةةب  أة ب (9)وأعقبةةهب الفقيةةه أبةةو الطةةاهر بةةن ال ةةبتي و ةةان ناةةيبهب  ةةت  ةةير غيريةة  أيتةةاً 

% 0.05أة بن ةةب   (10)%. وأعقبةةهب ابةةن مةةرب ال حةةل و ةةان ناةةيبهب  ةةيري غيريةة  واحةةدي3،4

                                                 

(1) http://www.study4uae.com/showthread.php?t=44983. 
دول  المارات.تعلم أليل المارات منتد  تعليمي في   

 .90( مطلع األنوار: 2)
 .152( م.ن: 3)
 .192( م.ن: 4)
 .143( م.ن: 5)
 .329( م.ن: 6)
( 129( و)128( و)123( و)114( و)106( و)104( و)94( و)90( و)65( و)57( و)55( م.ن: تنظةةةةةةةةر التةةةةةةةةرايم )7)
 (.166( و)151( و)144و)
 (.24( و)21( و)20( و)17( و)16( و)13( م.ن: تنظر الترايم )8)
 (.146( و)137( و)136( و)96( و)83( و)45( م.ن: تنظر الترايم )9)
 (.40( م.ن: تنظر التريم  )10)

http://www.study4uae.com/showthread.php?t=44983
http://www.study4uae.com/showthread.php?t=44983
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أة بن ةةب   (1)وأعقبةةهب أبةةو بحةةر اةةفوان بةةن ادريةة  و ةةان ناةةيبهب  ةةيري غيريةة  واحةةدي أيتةةاً 
0.05.% 
 أما األعالم ِممبن حظوا ب يري غيري  فن وق م وفا ورودهم في مطلع األنوار وهم:        
ةد بةن زنبةونمح        مبد بن عي ةأ بةن محمب

ةد بةن عبةد ا  بةن علةي بةن ها ةم بةن  (2) ومحمب
ومحمبد بن عبةد ال ةالم بةن مطةرب  (3)أبي العبا 

ةد الحيةارة (4) ومحمب
ةد المعةرو   (5) ومحمب

ومحمبد بن احمد بن عبد الملي األناارة (6)ابن الحنباط
ومحمبد بن عبةد العزيةز بةن عبةد  (7)

ةد بةن احمةد بةن عطية  القي ةي (8)يا الرحمن بن عبد ا  بن ع ومحمب
والمنةدر بةن رتةيب  (9)

 (12)وعبةةد ا  بةةن أبةةي العبةةا  (11)ومقةةدبم بةةن معةةافأ بةةن ح ةةن بةن زيةةاد المةةالقي (10)الرعينةي
ةد بةن عبةد ا  بةن يحيةأ البلةوة وعبةد الةرحمن بةن عبةد ا   (13)وعبد ا  بةن يو ة  بةن محمب

وعبةةةد الةةةرحمن بةةةن قا ةةةم  (14)م ال ةةة يليبةةةن احمةةةد بةةةن الح ةةةن بةةةن أبةةةي الح ةةةن ال ثعمةةةي ثةةة
وعبةةد  (17)وعبةةد الوهةةاط بةةن علةةي (16)وعبةةد الةةرحمن بةةن  ةةالم ال مةةداني (15)ال ةةعبي المةةالقي

                                                 

 (.133( م.ن: تنظر التريم  )1)
 (.13( م.ن: تنظر التريم  )2)
 (.16( م.ن: تنظر التريم  )3)
 (.17( م.ن: تنظر التريم  )4)
 (.20( م.ن: تنظر التريم  )5)
 (.21: تنظر التريم  )( مطلع األنوار6)
 (.24( م.ن: تنظر التريم  )7)
 (.40( م.ن: تنظر التريم  )8)
 (.45( م.ن: تنظر التريم  )9)
 (.55( م.ن: تنظر التريم  )10)
 (.57( م.ن: تنظر التريم  )11)
 (.65( م.ن: تنظر التريم  )12)
 (.83( م.ن: تنظر التريم  )13)
 (.90( م.ن: تنظر التريم  )14)
 (.94ظر التريم  )( م.ن: تن15)
 (.96( م.ن: تنظر التريم  )16)
 (.104( م.ن: تنظر التريم  )17)
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وعلةةي  (2)وعبيةةد ا  بةةن عي ةةأ بةةن ح ةةون المةةالقي (1)الةةرحمن بةةن عبةةد ا  بةةن عبةةد الةةرحمن
ا  بةةةن  وعلةةةيب بةةةن عبةةةد (4)وعلةةةي بةةةن يحيةةةأ ال  ةةةمي (3)بةةةن الح ةةةين بةةةن عبةةةد ا  ال لبةةةي

وعلةةةةي بةةةةن عبةةةةد الةةةةرحمن  (7)وعلةةةةي بةةةةن احمةةةةد بةةةةن الفتةةةةل (6)وعلةةةةي بةةةةن معمةةةةر (5)هةةةةارون
وعي أ بةن عيبةا  بةن محمةد  (10)وعمر بن ال  يد (9)وعلي بن احمد األناارة (8)ال  يلي
وه ةام بةن عبةد ا  بةن أاةبغ بةن  (12)وغانم بن وليد بن عبد الرحمن الم زومي (11)القي ي

 .(13)احمد بن أبي العبا 
وا ت ماً  للفا دي هرت ينا أن نعر  لل يري الغيري  بح ط  ثرت ا عنةد  بتبةاط ال ةيري 

القد  المبعلةأ، هد  بلغةت ال ةيري الغيرية  التةي  تب ةا  مة   (14)الغيري  و ان ألبن أبي أابغ
%، ويتاةةةةةدرهم: المنةةةةةدر بةةةةةن رتةةةةةيب 8،6ع ةةةةةري  ةةةةةيري ل م ةةةةة  ع ةةةةةر َعَلمةةةةةًا أة بن ةةةةةب  

 ةةيرته الغيريةة  قةةول ابةةن أبةةي العبةةا  بةةن أاةةبغ فيةةه: ))ميةةرر وممةةا يةةا  فةةي  (15)الرعينةةي

                                                 

 (.106( م.ن: تنظر التريم  )1)
 (.114( م.ن: تنظر التريم  )2)
 (.123( م.ن: تنظر التريم  )3)
 (.125( م.ن: تنظر التريم  )4)
 (.128( م.ن: تنظر التريم  )5)
 (.129( م.ن: تنظر التريم  )6)
 (.133تنظر التريم  ) ( م.ن:7)
 (.136( م.ن: تنظر التريم  )8)
 (.137( مطلع األنوار: تنظر التريم  )9)
 (.144( م.ن: تنظر التريم  )10)
 (.146( م.ن: تنظر التريم  )11)
 (.151( م.ن: تنظر التريم  )12)
 (.166( م.ن: تنظر التريم  )13)
 .192( م.ن: 14)
 (.55( م.ن: تنظر التريم  )15)
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ة  البيةان، هلةأ بالغة  تربةأ علةأ بالغة  هبةراهيم بةن هةالل، وبراعة    ديول  حبان، ومالي أزمب
 .(1)توق  عليه افق  العلم وال مال، ود ا   د ا  هيا ، وف م يحلب  ل م  ل والتبا ((

ةا يةا  فةي  ةيرته الغيرية  قةول  (2)ومقدبم بن معةافأ بةن ح ةن بةن زيةاد المةالقي وممب
أابغ فيه: ))مقدبم في النباه   ا مه، وأايل ير  علأ  ةنن ا نقبةا  ور ةمه، لةم يقة  

 .(3)في أبواط الملوي ممتدحًا، و  أور  زناد آماله بال عر مقتدحًا، ...((
، وممبا يا  في  يرته الغيرية  بح ةط واة  (4)وعبد ا  بن علي بن أبي العبا 

أبةةي العبةةا  فةةي  تبةةه قولةةه فيةةه: ))فقيةةه مةةاهر وأديةةطي  طيةةط  ةةاعر، ونةةادري عاةةرص، أ يةةه 
ةةرَفت  هلةةأ  طبةةه الرا قةة  وآدابةةه الفا قةة  متةةونب المنةةابر، ونطقةةت ببراعتةةه  َت   ويمةةال ماةةرص، أ  
ويزالةة   طباتةةه أل ةةن  األقةةالم وأفةةواص المحةةابر، و ةةان منةةد ن ةة  بعةةين الياللةة  منظةةورًا، وفةةي 

د بتقييةةد العلةةةم، وتفةةر  لةةه وحملةةةه، عةةن الريةةال اليلبةةة  ديةةوان ال قا ةةق   المبةةادري مةةةد ورًا، تفةةرب
الَ َمل ، وطار د رص في اآلفاا، ورأ  في دنياص أمله، و ان مع هدِص المفةا ر  ةاعرًا مطبوعةًا 

))...(5). 
وعبةةةد الةةةرحمن بةةةن عبةةةد ا  بةةةن احمةةةد بةةةن الح ةةةن بةةةن أبةةةي الح ةةةن ال ثعمةةةي ثةةةم 

 ه  يرته الغيري ، قول أبي العبا  أابغ في  تابه قوله فيه:، ومما يا  في(6)ال  يلي
))هتةةب  علةةوم  ةةنيب ، و ةةان فةةي ال ةةعر واِتةةَحهب َيليرةةهب، مةةن ريةةل تعلقةةت القةةريَ  

فةةي الت ةةبيط، وا ةةتوفأ فةةي  (*)يمينبةةه، وانةةتظم لةةه مةةن يةةوهرص ثمينبةةه، عفةةأ علةةأ ابةةن الد ةةم 
ن مةدب فيةه  ن أغرا  مدحه يميع ما ابتةدا فيةه حبيةط، وا  الر ةا فمةا  ة ت مةن بةدا و ةا، وا 

ز، بدر من  ةبا قبلةه وأعيةز،   تبةار  فةي ميةدان   يلبةه، و  يب ةاَيلب و ةله و   قار أو عيب

                                                 

 .192( م.ن: 1)
 (.57( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .196( م.ن: 3)
 (.65( م.ن: تنظر التريم  )4)
 .218( م.ن: 5)
 (.90( مطلع األنوار: تنظر التريم  )6)
 : )ولعل ا: ابن الدمين (.252( و 2( يقول المحقا في ال ام  )*)
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َ ةةيلبه، قلبةةد أييةةاد الدولةة  الم ديةة  وال الفةة  القي ةةي  مةةن قال ةةد، فتةةحت الحلةةيب عةةن ترا ةةط 
عرا  ا، مةةن  ةةوابا ال را ةةد، ونمةةنم و ةةي برودهةةا، وروَ  ت ا م ةةا ونيودهةةا، و ةةان فةةي  ةة

بةداا، ثةم امتةدب  َن توليد  وا تةراا، وتن يةت  وتيويةد  وا  ميدان ا، وممن أحرز قاط رهان ا، حب  
بةةه حيلةةه وأن ةةاص فةةي  ةة و الحيةةاي...حتأ تطلةةع فةةي  ةةما  ميلةة  أميةةر المةةومنين بةةدرًا، وتبةةوبأ 

ةَنم أمداحةه ِ َلعةا،  وابتةدا مةن ملةيح منه بعلمةه البةارا محلة  وو ةرا، ف لةع علةأ أهلةه مةن مبَنم 
قريتةةه بةةدعًا، اةةارت هليةةه مةةن م قلوبةةًا، وأنالتةةه عنةةدهم مةة موً  ومطلوبةةا، فمةةن قولةةه الةةدة   

 .(1)أح ن ه ب وهو م لوا عليه، و  عنان بديع ه ب ومال ه بين يديه، ...((
وممبا يا  في  يرته الغيرية  قةول أاةبغ  (2)وعبد الرحمن بن قا م ال عبي المالقي

 ا  فيه:بن أبي العب
))عاةةةري أهةةةل العلةةةم الرفيعةةة ، وهتةةةبته العبقةةة  البديعةةة ، بةةةدب فيةةةه اليمةةةوا األفةةةداد، 
ةةنح مةةن ا  ةةتيال  وا  ةةتحواد، امتةةدب فةةي  وأربةةأ نظةةرص علةةأ النقبةةاد والنفبةةاد، وبةةوري لةةه فيمةةا مب
العلوم   وص، وامتألت هلأ عقد ال ةوط دلةوص، و ةان أميةر الح ةم قةد فةاَ  عليةه ظلبةه، وا ةتمل 

 .(3)تلبه، وير  أنب دلي عليه فر ي يقتتيه، ووايط يبلغ الي د فيه((عليه ف
، ومما يا  في  يرته الغيري  قول أابغ بن أبي العبةا  (4)وعبد الوهاط بن علي

 فيه:
ن ةةان فةةي حةةدا عةةين الاةةيان ، وفةةواد باةةدر  ))ر ةةن عظةةيم مةةن أر ةةان الديانةة ، وا 

بًا وفنونةةةًا، واهتاةةةر من ةةةا أماليةةةد النزاهةةة  والنباهةةة ، حمةةةل مةةةن علةةةوم الحةةةديث واآلداط تةةةرو 
وغاةةون ا، ورفةة  هةةدِص الفانيةة ، فاتبعةةه، وقالهةةا فمةةا ودعتةةه، لةةه منظةةوم ومنثةةور ف مةةا حليةة  
الم امع، ومتعه الراوة وال امع، هن يدب فلحم  ناةل، أو هةزل ف عطفة  واةل، ل نةه أ ةا  

 .(5)لنف ِه األ تيار، ب  نأ البوادة وتفتيل ا علأ األماار((

                                                 

 .253-252( م.ن: 1)
 (.94( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .261( م.ن: 3)
 (.104ظر التريم  )( م.ن: تن4)
 .268( مطلع األنوار: 5)
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، وممةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  قةةول (1)حمن بةةن عبةةد ا  بةةن عبةةد الةرحمنوعبةد الةةر 
 أبي العبا  أابغ في  تابه فقال:

)) ةةاعري مطنةةط و اتةةةط ومبقاةةدي مييةةةد مح ةةني   يعةةةاَر ب ارتيالةةهب، و  يبتعةةةاطأ 
 .(2) يالبه((

، وممبا يا  فةي  ةيرته الغيرية  قةول أبةي (3)وعبيد ا  بن عي أ بن ح ون المالقي
 با  أابغ:الع

)) ةةان عبيةةد ا  قبلةة  لأليتةةام، وغمامةةًا لكنعةةام، ومف ةةرًا يتبةةاهأ بةةه النثةةر والنظةةام، 
وتتبةةار  فيةةه طلبةةه ال ةةيو ب واألقةةالم، أبةةدًا يطةةو  ال ةةا رون ببابةةه طةةوا  الحيةةي  بم ةةعر 

 . قةةال: ))و ةةان يحةةطب اليلبةة  واألدبةةا ، وياةةطفي الِعل َيةةَ  والاةةلحا ، فةةال يبع نةةأ ه (4)ومقةةام((
بابتنةةا  ميةةد، و  يرتةةا  ه   قتنةةا  حمةةد، مةةا أوقةةد قةةطب بالحتةةي  نةةارص، و  أغلةةا فةةي ويةةه 
ةةةع ب ةةةا عةةةن م  ، واأليةةةادة التةةةي يتق ب المقاةةةدين دارص، بةةةل  ةةةان أعلةةةأ مةةةن َقَاةةةَد المةةةنن الغةةةرب
، فدليةه  ةان األيلبة  يةزورون، وبيانبةه األمنةِع األحمةأ  ، وينتع  ب ا العبد الِقةنب والحةرب الترب

 .(5)عون ويغمرون، ...((يمتن
ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  قةةول ابةةن (6)وعلةةي بةةن الح ةةين بةةن عبةةد ا  ال لبةةي ، وممب

 أبي العبا  فيه:
)) ان األمير أبةو الح ةن ربةَد اليةدين فةي ال يةرات،  ةباقًا فةي الم رمةات هلةأ أبعةد 

أ أياديةه الح ةان الغاي ، ييمع الفتا ل و  يفربا، وي ةط الاةنا ع العظةام و  يطببةا، وتتةولب 

                                                 

 (.106( م.ن: تنظر التريم  )1)
 .273( م.ن: 2)
 (.114( م.ن: تنظر التريم  )3)
 .299( م.ن: 4)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.5)
 (.123( م.ن: تنظر التريم  )6)
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علةةأ ال ةةاوب والعةةام وت تو ةةا، وهةةو رحمةةه ا  م ةة ور الياللةة  والَحَ ةةط، معلةةوم الم انةة  
 .(1)في الفتل والن ط، ولل عرا  فيه أمدا  را ق ، ...((

وعلةةيب بةةن يحيةةأ ال  ةةمي
ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  قةةول ابةةن أبةةي العبةةا   (2) وممب

 فيه:
قةدا نعةام، ))و ان أبةو الح ةن اةاحط  ةياع  وا  م، وفتةل  علةأ مةن انقطةع هليةه وا 

ااةةطفأ األ ةةتاد بنف ةةه، فقةةرأ عليةةه مةةن أ ةةعار العةةرط مةةا في ةةا مةةن ال ةةياع ، ومةةن أ ةةعار 
 .(3)الن يط ما فيه من العدوب  والبراع ، ولل عرا  فيه أمدا   ثيري، ...((

وعليب بن عبد ا  بن هارون
يةه وممبا يا  في  يرته الغيري  قول الفقيه أابغ ف (4)

 في  تابه:
)) با العلي  اليلبة  مةن العلمةا ، وم ةأ علةأ ديةدون الفتةال  النب ةا ، ألنةه  ةان 
في عارص أحد األطواد وَعَلَم األمياد، ر ا بما عندص مةن علةم فمةا تقلقةل، و ةما بدروتةه فمةا 
بةةرار نةةدبص، ف  ةةاص وااةةطفاص، واقتاةةر فةةي  تموقةةل، م بنةةه ابةةن ح بةةون مةةن نف ةةه لاةةفا  ودبص وا 

 .(5)أح امه علأ هداص، ويعل الفاال في قتا ه((نوازل 
وممبا يا  في  يرته الغيري  قول أبي العبةا  أاةبغ فةي  تابةه  (6)وعليد بن معمر

 فقال:
بةًا، فةانفرد لي ةتعدب ل ةفرص، وفقةد  ))تبوبأ للعبادي ِ ع بًا، ومبَلئ مةن  ةوِ  ا  العظةيم ربع 

حتةةأ لةةم َيعبةةد  مةةن َنَفةةِرص، فلةةزم دارص، واتب ةةد التبتدةةِل  ةةعارص ودثةةارص، واعتةةزل يميةةع النةةا ، ولةةب  
 .(7)مالب  التقو  أافأ لبا ((

 

                                                 

 .311( م.ن: 1)
 (.125( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .316( مطلع األنوار: 3)
 (.128ظر التريم  )( م.ن: تن4)
 .318( م.ن: 5)
 (.129( م.ن: تنظر التريم  )6)
 .321( م.ن: 7)
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 عبا  فيه:وممبا يا  في  يرته الغيري  قول ابن أبي ال (1)وعمر بن ال ر يد
)) بير مالق  المعظبم في النفو  قد رًا، والال ح في  ما  األدبا  بةدرًا، والم ةتويط 

 .(2)في المحافل عند المدا ري حمدًا و  رًا((
ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  قةةول  (3)وغةةانم بةةن وليةةد بةةن عبةةد الةةرحمن الم زومةةي وممب

 أبي العبا  أابغ في  تابه فيه:
الل ان، وبحري يحدبث عنه بال حةرب الن ةان، وبةدري طلةع ))َحب ري يعيز عن وافه 

بةةين دوا ةةط النوا ةةط فةةي  ةةما  الح ةةان، هن نثةةر ف  ةةبا فةةي البيةةان مةةن  ةةحبان، أو نظةةم 
ف ثبةةت فةةي الح ةةان مةةن ح بةةان، وأعةةرا فيةةه مةةن آل يفنةة  فةةي غ بةةان، لةةه أ ةةالا أراب مةةن 

ب ةزبي ال بةما  ي ةيم، علةأ حا ي  الن يم، و ما ل أعطر من نفحات الرو  الو يم، ووقةار 
أنه ما ناط التما م و لع ا، وأظ ر المحا ةن وأطلع ةا، وا تةرا البةدا ع ووتةع ا، ه  والفتنة  
قةةةد  ةةةحبت ديل ةةةا، ومةةةدبت علةةةأ أنةةةوار ال دنةةة  ليل ةةةا، فةةةال فةةةال ه ب غةةةا ر ال وا ةةةط، ي ةةةام 

نثةةةرص مةةةا الموا ةةةط، و  علةةةم ه  موطةةةو  المنا ةةةط، مفلةةةول المرا ةةةط، وقةةةد أثبةةةتب مةةةن نظمةةةه و 
 .(4)ي تميل األ ماا، ويعمر اليوانح واألتالا((

وهةو يةد الفقيةه األديةط  (5)وه ام بن عبد ا  بن أاةبغ بةن احمةد بةن أبةي العبةا 
 أبي العبا  أابغ، وممبا يا  في  يرته الغيري  بوا  حفيدص في  تابه وقوله فيه:

روابةي البةدا ع  ))ناظم ناثر، وحامةل علةوم  ومة ثر، و طيةط محافةل ومنةابر، فرعةت
ر قلمهب،  تط يومًا هلةأ القاتةي ابةن  قدمبه، وأزر  ب يات ال م  َف  مبه، وقار بو ي  ال دم 

 .(6)أدهم ي فع في   و أن ييعله همام البادي : ...((

                                                 

 (.144( م.ن: تنظر التريم  )1)
 .344( م.ن: 2)
 (.151( م.ن: تنظر التريم  )3)
 .352-351( مطلع األنوار: 4)
 (.166( م.ن: تنظر التريم  )5)
 .383( م.ن: 6)
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وي تي األ تاد أبو علي في ر الته هلأ أهل  بت  فةي المرتبة  الثانية  بعةد ابةن أبةي 
ال ةةير الغيريةة  التةةي  تب ةةا: هد بلغةةت  ةةت  ةةيبر ل ةةت   أاةةبغ المةةد ور آنفةةًا مةةن حيةةث عةةدد

أعالم هم: محمبد بن عي أ بن محمبد بن زنبون
وممبا يا  فةي  ةيرته الغيرية  علةأ ل ةان  (1)

 األ تاد أبي علي في ر الته هلأ أهل  بت  قوَلهب فيه:
))د ةةي  يةةزرة فةةي د ا ةةه بِديةةا ، وفقيةةه يعةةدب بمةةا عنةةدص مةةن الفق ةةا  األ يةةا ، وهةةو 

ن نال بدها ه، ظ ورًا علأ أمثاله وريا  ، وا تقر عندص علم يواله هلأ م ربةه و يا ة ، ممب 
، ألنةةةه يعلةةةم مةةةن حيةةةث تو ةةةل ال تةةة ، رأ  فةةةي  تنةةةاد  با ةةةمه مةةةن الةةةت ر عليةةةه أمةةةرص وي ِتةةة  
اناع  التوثيا، حتأ نال من نفع ا أوفأ ناةيط، وورد موردهةا العةدط، ورتةع فةي مربع ةا 

 .(2)ال اط((
ةةد بةةن ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته  (3)عبةةد ا  بةةن علةةي بةةن ها ةةم بةةن أبةةي العبةةا  ومحمب وممب

 الغيري  علأ ل ان األ تاد أبي علي في ر الته هلأ أهل  بت  قوله:
لةةأ األدط تحلبةةأ، حتةةأ  ةةما قةةد رًا ومحةةاًل، لةةه أوليبةة  فةةي ال ةةر ، ولقةةد  ))أديةةطي ِبحب

لةةم، ومةةال هلةةأ أهةةل الاةةيان  ارتقةةأ هلةةأ الميةةد فمةةا زلبةةت بةةه القةةدم، ثبةةت فت لةةا باألنةةاي والح
والعلةةةم، ت ةةةربل مالبةةة  المعلةةةوات  ةةةرباً  تةةةافيا، وحةةةام علةةةأ من ةةةل األدط فةةةوردص اةةةافيا، 

))...(4). 
ةةد بةةن عبةةد ال ةةالم بةةن مطةةرب  ومحمب
ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  علةةأ ل ةةان  (5) وممب

 ا  تاد أبي علي في ر الته قوله فيه:
مةةدبت هلةةأ المرتقةةأ األعلةةأ أ ةةبابا، وآداط ))لةةه مةة ثر ألب ةةت هب مةةن ال ةةودد يلبابةةًا، و 

 اي ب ةا علةأ أقرانةه ونظرا ةه، وعظةم ب ةا فةي أنفة  أعدا ةه و ةيرا ه، ومعةار  أنيةط في ةا 

                                                 

 (.13( م.ن: تنظر التريم  )1)
 .91-90( م.ن: 2)
 (.16( م.ن: تنظر التريم  )3)
 .97( م.ن: 4)
 (.17( مطلع األنوار: تنظر التريم  )5)
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ةةا الفقةه فدنةةه يتقلةةط  مةن أنيةةط، وأويةط لةةه مةةن التعظةيم والت اةةيو والتقةةديم مةا أويةةط، وأمب
 .(1)في قواليبه، ويار  في متارفاته وييرة علأ أ اليبه، ...((

حمبد الحيارةوم
وممبا يا  في  يرته الغيري  علأ ل ان ا  ةتاد أبةي علةي فةي  (2)

 ر الته قوله فيه:
))أديةةةطي  ثةةةرت معارفةةةه وآدابةةةه، وان ةةةحفت فةةةي البراعةةة  والبالغةةة  أهدابةةةه، ومةةةا زال 
يةةدأط عةةن طلةةط العلةةم وي ةةتمر عليةةه وي ةةتند فةةي  ةةلب حةةال  هليةةه، يةةنظم ال ةةعر نظمةةًا متب ةةقًا 

لأ مباريه فااحً  وَلَ نًا، وله عناي  بعلم العقا د وأاةول الةدين في ةا يتةنيح َحَ نًا، ويربأ ع
 .(3)وب ا يدين((

ومحمبد المعرو  ابةن الحنةاط
ةا يةا  فةي  ةيرته الغيرية  علةأ ل ةان ا  ةتاد  (4) وممب

 أبي علي في ر الته قوله:
ةةه، وينثةةر فتلةةو  للعةةالمين بحةةر ال ةةالم ةةر عةةن مةةد  الح ةةان باعب  ))يةةنظم فةةال يقاب
ةةةه، وهةةةو مةةةع هةةةدا لةةةم يقةةةرأ النحةةةو و  عةةةر  العةةةراط، ل ةةةن يتةةة تأ لةةةه فةةةي  بالغتةةةه وانطباعب

 .(5)متمار الفااح  ما   يت تأ لفاحا  األعراط((
ةد بةةن احمةةد بةةن عبةةد الملةةي األناةةارة ومحمب
ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  علةةأ  (6) وممب

 ل ان األ تاد أبي علي في ر الته قوله:
ةةطب )) ةاطي ن ة  فةي عبةادي رببةه ، فلةم تبعةر  لةه اةبوي، وا ةتمرب علةأ ال يةر، ولةم ي  

ن  ةةةان  بةةةدب لليةةةواد مةةةن  بةةةوي، َح بةةةَنت   ةةةيرته، َوَاةةةَفت   ةةةريرتبه، وا ةةةتمرت علةةةأ أقةةةوم  وا 

                                                 

 .98-97( م.ن: 1)
 (.20( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .99( م.ن: 3)
 (.21( م.ن: تنظر التريم  )4)
 .100( م.ن: 5)
 (.24( م.ن: تنظر التريم  )6)
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المناه  مريَرته، وياَنَط الطبةراب التةي تغويةه وتتةلده، وتبل ةِب ب المةرَ  ثيةاط ال ةون وتبدلدةه، ف ةو 
 .(1)في ظلبه يوم   ِظلب ه ب ِظلبه((أحد ال بع  الدين يظلد م ا  

–ويت ةةاو  الفقيةةه أبةةو الطةةاهر بةةن ال ةةبتي فةةي  تابةةه مةةع  ةةلفه ا  ةةتاد أبةةي علةةي 
من حيث عدد ال ير الغيري ، هد بلغ نايط  ل من ا  ت  ير غيرية  ل ةت   -المد ور آنفاً 

 أعالم.
يةةة  أمةةةا أعةةةالم الفقيةةةه أبةةةي الطةةةاهر ال ةةةبتي فيتاةةةدرهم: محمةةةد بةةةن احمةةةد بةةةن عط

 وممبا يا  في  يرته الغيري  علأ ل ان الفقيه أبي الطاهر في  تابه قوله فيه: (2)القي ي
))متفنن في العلوم عار ي م تول  بدهنه علأ  لي  المعار ، ن   بمالقة  وأطوادهةا 
َمتوافرون، وأعالم ا للنيوم م اثرون، فحلب من نفو  م المحلب الةدة   يبةد ري، و ة ن من ةا 

ةطب المبترَ ةع، فبةي   ةلب  ةي  بة دنأ مةا ما يبط َر   له  ل  ي  ويبتري، وباعبهب في ال دغل َرح 
ي مع، يراعته ت دمه، وبراعته في  لب حين تقدمه، وقد أ ةد بحةظ مةن العلةوم لةي  بالقليةل، 

 .(3)وتقلبد من ا اارمًا غير فليل((
ةةةد بةةةن عبةةةد ا  بةةةن يحيةةةأ البلةةةوة ةةةا  (4)وعبةةد ا  بةةةن يو ةةة  بةةةن محمب يةةةا  فةةةي وممب

  يرته الغيري  علأ ل ان أبي الطاهر بن ال بتي قوله فيه:
ديةة ، و ةةيرته التةةي هةةي غيةةر مرديةة  و  موديةة ، امتةةدت ل ةةا  ))نبعةة  الاةةون الم  
ةةنت مةةن ال ةةيطان بةة وراا  الةةدروا، ففةةرب من ةةا وهةةو مةةروا، اقتفةةأ يةةادبي أبيةةه  فةةروا، وتحاب

ةةَد النةةواي، لمةةا اعتقةةد ال يةةر وَيةةدبص فقابلةةه الةةدهرب بيةةد ص، وعامَلةةهب بحقيقةة  مةةن  ةةَد الةةدنيا نب  حةةدبص، فنب 
ونةةواص، فالقناعةة  لبو بةةهب، ومةةن ن ةةد الةةدنيا ريومةةه وبو ةةه نفةةد فةةي العلةةم َ ةة  مبه، وعظةةم منةةه 
َ ةة  مبه، وتواتةةع فةةارتفع قةةد را، ولاةةا بالحتةةي ، فةةال  فةةي ال ةةما  بةةد را، وَمةةن  ِمث ةةلب أبةةي 

ةةد فةةي الن ةة ي والنبةةاتسل والتم بةةي بحبةةل  اليقةةين والثبةةاتسل لمةةا بلةةغ حةةدب الت ليةة  وواةةل، محمب
انحيةةةز عةةةن ا وانةةةه وانفاةةةل، وعبةةةر البحةةةر لقتةةةا  الفريتةةة  وأدا  ةةةا، وأبةةةرأ نف ةةةه مةةةن ألةةةم 

                                                 

 .105-104( م.ن: 1)
 .45( مطلع األنوار: 2)
 .152ن: ( م.3)
 (.83( م.ن: تنظر التريم  )4)
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الم ةةق  ودا  ةةا، فحةةل بالبيةةت العتيةةا، وتن بةةم عرفةةه  الم ةةي الفتيةةا، وطةةا  بحرمةةه اآلمةةن، 
 .(1)وأظ ر من التعظيم ما هو في ادرص  فيد  امن((

ةةا يةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  علةةأ ل ةةان أبةةي  (2)ن بةةن  ةةالم ال مةةدانيوعبةد الةةرحم وممب
 الطاهر قوله فيه:

))أمبا أبو القا م ف ي  العلم غير من و  ، ون اي ي قد عرفنةا ثبوتةه ور ةو ه، أعطةي 
ب حب ا ه فارًا، وحيبرت غيرص  الحمار يحمل أ فارًا((  .(3)قدري في التوليد أ فر اب

ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  علةةأ ل ةةان أبةةي  (4) ةة يليوعلةةيب بةةن عبةةد الةةرحمن ال وممب
 الطاهر قوله:

))ممبن ينطلا ا م الفتل حقيق  عليةه، وي تةرا الميةد غياهةط اةنعته هليةه، ن ة  
بمالق   ال ًا من الاةال   ةبله، راميةًا  ةري ال ةداا وأحبلةه، يفةرب مةن الةدنيا و نةأ غفالت ةا 

باةةةنع  التوثيةةا، فبحةةةث عةةن أاةةةول ا، وتلةةةدرَد  وا ةةتقر بفنا  ةةةا الفقةةرب وفالت ةةةا، حتةةأ ا ةةةتغل
بمعاني ةةا ال ةةنيب  وفاةةول ا، وهةةو اآلن قةةد ملةةي قيادهةةا وحةةلب بيةةواهر لفظةةه أييادهةةا، وأيةةر  

 .(5)في ميدان دهنه ييادها، رحمه ا  ونفعه بمنبه وفتله((
وعلةةةيب بةةةن احمةةةد األناةةةارة
ةةةا يةةةا  فةةةي  ةةةيرته الغيريةةة  علةةةأ ل ةةةان أبةةةي (6) ، وممب

 فيه: الطاهر قوله
))دمث الم  د والم ةلي، يبلةزم أن تقتفةي طريقتةه الاةالح  وت ةلي، ا ةتغل بالةدين، 
واحط من ي ل  به ويدين، وعدالتةه   تبن  ةر، ومعرفتةه   تن ةر، رمةأ ف اةمأ وأاةاط، 

                                                 

 .246( م.ن: 1)
 (.96( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .263( م.ن: 3)
 (.136( مطلع األنوار: تنظر التريم  )4)
 .335( م.ن: 5)
 (.137( م.ن: تنظر التريم  )6)
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فتدقبا عمله وااط...بر انه، فلم يعرب علأ ال طب ، واعتقد من ا بم الطة  النةا  محطبة ، 
 .(1)و ه وأ  مه((وقنع بدرهمه، ورمأ بق

ةةد القي ةةي ةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  علةةأ ل ةةان  (2)وعي ةأ بةةن عيبةةا  بةةن محمب وممب
 أبي طاهر بقوله فيه:

ةةم دلةةي  ))ِاةةن وصب معةةرو ، وأملةةه هلةةأ اآل ةةري مواةةو ، بحةةث عةةن العلةةم فقةةال: وِنع 
ةم بمعرفة  الم عقةول المنال، وله في الطريق  تارب  يقتي لمن رص له بالتعرب ، وقد  ةان ت مب

ةةةةةا النحةةةةةو فبتةةةةةاعته، ومثةةةةةل هةةةةةدا   ييةةةةةط ِههمالةةةةةه  و ةةةةةغل بالةةةةةه ب ةةةةةالم أهةةةةةل العقةةةةةول، وأمب
تاعته((  .(3)وا 

وت ةةةاو  ابةةةن مةةةرب ال حةةةل وأبةةةو بحةةةر اةةةفوان بةةةن ادريةةة  مةةةن حيةةةث عةةةدد ال ةةةير 
ةةا العلةةم الةةدة  اةةه  ، أمب الغيريةة ، هد بلةةغ ناةةيط  ةةل من مةةا  ةةيري غيريةة  واحةةدي، ولعلةةم  واحةةد 

ي الغيري  ف و: محمبد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بةن عبةد ا  بةن ابن مرب ال حل بال ير 
زص با ةم ابةن  (4)عيا  ووردت هةدِص ال ةيري فةي  تةاط مةرب ال حةل الةدة يمةع فيةه  ةعرص وطةرب

 عيا  المد ور ويقول في ا:
ةةةتب َثَمةةةَر ا نقطةةةاا وا نحيةةةا ، مةةةن الةةةر ي  األوحةةةد أبةةةي عبةةةد ا  بةةةن  ةةةا يني  ))ولمب

اته، ووالت بتاته، فر مته با مه، وو ةمته بو ةمه، وعودت ةا مةن نفةاث عيبا ، يمعت  ت
المتع ةةفين ب ةةور  رمةةه، وأمنت ةةا نقةةد الم ةةتقوين فةةي فنةةا  َحَرمةةه، علةةأ أنةةي مةةا نظمةةت ه ب 
منثةةةةةةورص، و  تةةةةةةمنت ه ب ح مةةةةةةه المةةةةةة ثوري، عرفةةةةةةت فاعترفةةةةةةت، وقلةةةةةةتب حةةةةةةين ورد تب بحةةةةةةرص 

 .(5)فاغترقت((
ومةةن  (6)نظمةةًا ونثةةرًا(( -ابةةن عيةةا –ال حةةل فيةه  ويقةول ابةةن  مةةي : ))و بةةن مةةرب

 نثر ابن مرب ال حل فيه أيتًا تمن ال يري الغيري  قوله:
                                                 

 .335( م.ن: 1)
 (.146( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .346( م.ن: 3)
 .(40( م.ن: تنظر التريم  )4)
 .143( مطلع األنوار: 5)
 ( م.ن: الافح  نف  ا.6)
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)وما طمحت ال ممب هلأ  المه ه  ن ات علأ أعقاب ا، و  برزت الويةوص هلةأ أن 
تعاطيةةةةه ه ب ا ةةةةتترت بنقاب ةةةةا،  المةةةةه يب ةةةةر ال ةةةةواطر، وي ةةةةتوق  ال ةةةةاطر، ويةةةةدرب اليمةةةةام 

 .(1)ماطر((وي ت    ال
أمةةا أبةةو بحةةر اةةفوان بةةن ادريةة  ف انةةت ال ةةيري الغيريةة  التةةي  تب ةةا عةةن علةةي بةةن 

ةةا يةةا  فةةي  ةةيرته الغيريةة  مةةا قالةةه أبةةو بحةةر (2)أحمةةد بةةن الفتةةل ، ف انةةت م ةةي  تةةام وممب
 افوان فيه:

 .(3)))من آي  الدهر وعيا به، و اهد ما أثبت له يدل علأ غا به((
لثةةاني مةةن البحةةث، قةةد  ةةلط التةةو  عةةن مف ةةوم و الاةة  مةةا تقةةدبم فةةدن المحةةور ا

ال يري الغيري  ثم وق  عند ما أبدَعةهب ال بتبةاط ال م ة  ال بةار الةدين عةر  ابةن  مةي  ل ةم 
 بةةداعات م فةةي تحريةةر هةةدِص ال ةةير هد بلغةةت ت ةةع وع ةةرين  ةةيري غيريةة ، أعربةةوا مةةن  الل ةةا 

 عن منازل المبَترَيم ل م. المتنوع  في الميتمع األندل ي.
 

 ال اتمة والنتائج
 

بعةةةةد بحةةةةث  وتقةةةةو  فةةةةي أعةةةةالم النثةةةةر الفنةةةةي فةةةةي مطلةةةةع األنةةةةوار ونزهةةةة  الباةةةةا ر 
هة(، توال البحث هلأ نتا   فةي المحةور  639واألباار...  بن  مي  المالقي )ت بعد 

 األول من أهم ا:
(  م ةة  ع ةةر َعَلمةةًا وانت ةةط ل ةةم ناواةةًا نثريةة  مةةن 15تبةةيبن أن ابةةن  مةةي  قةةد أعمةةل ) .1

 ( ما   وثالث  و بعين.173أعالمه البالغ عددهم )أال 

 تبيبن لنا تفاوت عدد الناوو النثري  المنت ب  من علم  هلأ آ ر. .2

                                                 

 .144-143( م.ن: 1)
 (.133( م.ن: تنظر التريم  )2)
 .329( م.ن: 3)
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( ت ةةةةع  59تبةةةةيبن لنةةةةا أن عةةةةدد ا عةةةةالم الةةةةدين أوردهةةةةم ابةةةةن  مةةةةي  تةةةةمن حةةةةر  المةةةةيم ) .3
ل (  بع  من م، وانت ةط ل ةم ناواةًا نثرية  وفةي الوقةت داتةِه أغفة7و م ين َعَلمًا أعمل )

 ( اثنين و م ين َعَلمًا.52)

 تبيبن لنا تنوا فنون النثر الم تاري بين الر ا ل ا يتماعي  وال يا ي  والتوقيعات. .4

تبةةةةيبن لنةةةةا تعةةةةدد موتةةةةوعات الفنةةةةون النثريةةةة  الم تةةةةاري، ومةةةةن موتةةةةوعات ا التعزيةةةة  والت ن ةةةة   .5
 ي ال ا ر.واليازي وطلط ال فاع  وا  تعطا  والمياوبات، ولم ت ل من األدط الف اه

تادبر ابن ع ة ر  ةال ابةن  مةي  لداتةه فةي الناةوو النثرية  المنت بة  لةه و ةان ناةيبهب  .6
ةةا موتةةوعات ا ف ةةي: اليةةازي والتعزيةة  والت ن ةة  والعتةةاط وطلةةط ال ةةفاع ،   ةةت  ناةةوو أمب

 والمياوب .

ار، فةي الناةوو النثرية   .7 أعقَبهب محمبد بن الح ين بن  امل الحترمي المعرو  بابن الف ب
منت بةة  لةةه، و ةةان ناةةيبهب ثالثةة  ناةةوو، أمةةا موتةةوعات ا ف ةةي فةةي حةةا أحةةد أاةة ارص ال

 والتعزي  وفي حا الزريزير.

ةةد بةةن  .8 ةةد بةةن غالةةط الراةةافي ومحمب ةةد بةةن احمةةد بةةن يبيةر ال نةةاني ومحمب ت ةاو   ةةل مةةن محمب
ةةةار الم ت ةةةط ومحمةةةد بةةةن أبةةةي غالةةةط الم ةةةت ر بالةةةداني فةةةي عةةةدد الناةةةوو  يو ةةة  بةةةن عمب

 ب ، حيث  ان ناًا نثريًا واحدًا ل ل واحد  من م.النثري  المنت 

ةةةد بةةةن غالةةةط  .9 ةةةد بةةةن احمةةةد بةةةن يبيةةةر ال نةةةاني باأل ويةةةات وعنةةةي نةةةو محمب عبنةةةي نةةةو محمب
الراافي بوا  القلم، وعني نو محمبد بن يو   بن عمبار الم ت ط بالمياوبةات وعنةي 

 نو محمبد بن أبي غالط الم ت ر بالداني بالتوقيعات.

بحر افوان بن ادرية  هةو الوحيةد مةن لداتةه ممةن وقةع عليةه ا تيةار ابةن تبيبن أن أبا   .10
 مي  في انت اط نو نثرة له تمن حر  الااد، وقةد  تبةه اةفوان نيابة  عةن أحةدهم 

 في ا تعطا  الدنيا.

( 88تبيبن لنا أن عةدد ا عةالم الةدين أوردهةم ابةن  مةي  تةمن حةر  العةين قةد بلةغ )  .11
(  م   من م وانت ط ل م ناواةًا نثرية  وفةي الوقةت داتةه 5ثماني  وثمانين َعَلمًا، أعمل )

 ( ثالث  وثمانين َعَلمًا.83أغفل )

تبيبن أن عبد ا  بن علي بن العبا  يتادر لداته فةي ا نت ةاط النثةرة تةمن حةر    .12
 العين و ان نايبهب ناين، األول: في المياوبات، والثاني: هو هلحاا بقايدي  ابق .
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و عمر بن يحيأ ال نتاني وعلي بن يامع المر ي وعلي بةن ت او   ل من أبي حف  .13
 معمر في عدد الناوو النثري  المنت ب  حيث  ان ناًا نثريًا واحدًا ل ل من م.

تبيبنت عناي  نو أبي حفةو عمةر بةن يحيةأ ال نتةاني بر ةال  فةي الح ةم وعناية  نةو  .14
 .علي بن يامع المر ي باأل ويات، وعناي  نو علي بن معمر بالمرايع 

تبةةيبن أن ابةةن  مةةي  قةةد اقتاةةر فةةي انت ابةةه لناةةوو نثريةة  علةةأ علةةم  واحةةد  تةةمن   .15
حر  الغين، وهو غانم بن وليد بن عبد الرحمن الم زومي، هد   يويد  ةواص فةي ال تةاط، 

هب بمرايع  ال اعر الحارة.  وعني ناب

تبيبن أن م ي  تام ا تيارات ابن  مي   ان من تةمن حةر  اليةا ، وهةو يحيةأ بةن   .16
عمران الزاهد، و ان نايببه ناًا نثريًا واحدًا طرا فيه باط األدط الف اهي ال ةا ر، الةدة 

 يحمل في طياته نقدًا ايتماعيًا  دعًا و  يما في مديحه لل ر.

تبيبن أن حر  اليا  قد احتين  ت  أعالم ه ب أن الماةن  قةد أعمةل واحةدًا من ةا فقةط   .17
 ل ا عالم ال م   اآل رين.أ  وهو يحيأ بن عمران الزاهد، وأغف

 أما نتا   البحث في المحور الثاني فمن أهم ا:
تبةةيبن ابةةن  تبةةاط ال ةةيري الغيريةة  هةةم  م ةة   تبةةاط يتاةةدرهم أبةةو العبةةا  بةةن أاةةبغ ويعقبةةهب  .1

ا  ةةتاد أبةةو علةةي فةةي ر ةةالته هلةةأ أاةةل  ةةبت ، ويعقبةةهب الفقيةةه ابةةو الطةةاهر بةةن ال ةةبتي فةةي 
 ويعقبه أبو بحر افوان بن ادري .  تابه ويعقبهب ابن مرب ال حل

تبةةيبن أن ال تبةةاط الثالثةة  األبَول ممةةن تقةةدبم د ةةرهم هةةم مةةن األ ةةاتيد ال بةةار الةةدين ه ةةتقأ ابةةن  .2
  مي  مادته المدون  من  تابات م.

ن  م ةة  ع ةةر  .3 تبةةيبن أن ألبةةي العبةةا  ابةةن أاةةبغ القةةد  المعلةةأ مةةن ال ةةيبر الغيريةة  هد دوب
  يري غيري .

د أبا علي والفقيةه أبةا الطةاهر بةن ال ةبتي قةد ت ةاويا فةي عةدد ال ةير الغيرية ، تبيبن أن ا  تا .4
ن  ل من ما  ت  ير غيري .  هد دوب

تبةةيبن أن ابةةن مةةرب ال حةةل وأبةةا بحةةر اةةفوان بةةن ادريةة  قةةد ت ةةاويا أيتةةًا فةةي عةةدد ال ةةير  .5
ن  ل من ما  يري غيري .  الغيري ، هد دوب
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ن ةةا ابةةن أاةةبغ ومعيتةةهب مةةن ال تبةةاط عةةن أفاةةحت ال ةةير الغيريةة  الت ةةع والع ةةرون التةةي  .6 دوب
مقةةدري عاليةة  فةةي البالغةة  والبيةةان وتم ةةن مةةن فةةن ال طابةة ، فقةةد يةةا  أغلب ةةا مو ةةيًا بفنةةون 

 بديعي ، و ان ال يع ملمحًا واتحًا في ا.

بيبن ابن أابغ منازل رياله ممبن  تط عن م  يرص الغيرية ، وتنوعةت هةدِص المنةازل وتعةددت،  .7
 نازل أو م انات وهي: الم ان  األدبي  والديني  وا يتماعي  والعلمي .هد وق  علأ أربع م

تبيبن أن ا عالم الدين بيبن أابغ م انت م األدبي  هم: المندر بن رتي الرعينةي ومقةدبم بةن  .8
معافأ بن ح ن بةن زيةاد المةالقي وعبةد ا  بةن أبةي العبةا  وعبةد الةرحمن بةن عبةد ا  بةن 

 ةةن ال ثعمةةي ثةةم ال ةة يلي، وعبةةد الةةرحمن بةةن قا ةةم ال ةةعبي احمةةد بةةن الح ةةن بةةن أبةةي الح
المةةالقي، وعبةةد الةةرحمن بةةن عبةةد ا  بةةن عبةةد الةةرحمن وعمةةر بةةن ال رةة يد وغةةانم بةةن وليةةد بةةن 

 عبد الرحمن الم زومي وه ام بن عبد ا  بن أابغ بن أحمد بن أبي العبا .

همةةا: عبةد الوهةاط بةةن علةي وعلةةي  تبةيبن أن العلَمةين البةةَدين بةيبن ابةن أاةةبغ م انت مةا الدينية  .9
 بن معمر.

تبةةيبن أن األعةةالم الةةدين بةةيبن ابةةن أاةةبغ م ةةانت م ا يتماعيةة  هةةم: عبةةد ا  بةةن عي ةةأ   .10
 بن ح ون المالقي وعلي بن الح ين بن عبد ا  ال لبي وعلي بن يحيأ ال  مي.

  و ابن أابغ عليًا بن عبد ا  بن هارون بالم ان  العلمي .  .11

اد أبو علي فةي ر ةالته هلةأ أهةل  ةبت  منةازل ريالةه ال ةت  ممبةن  تةط عةن م بيبن ا  ت  .12
 ةةيرصب الغيريةة ، وتنوعةةت هةةدِص المنةةازل وتعةةددت، هد وقةة  علةةأ ثةةالث م انةةات هةةي: الم انةة  

 األدبي  والعلمي  والديني .

هتتح أن ا عالم الدين بيبن ا  تاد أبو علي م انت م األدبي  ثالث  أعةالم ممبةن  تةط   .13
ةد الحيةارة  يره م الغيري  هم: محمبد بن عبد ا  بن علي بن ها م بةن أبةي العبةا  ومحمب

 ومحمبد المعرو  ابن الحناط.

ةةن  تةةط  ةةير غيريةة    .14 تبةةيبن أن علَمةةين  اةة ما األ ةةتاد أبةةو علةةي بالم انةة  العلميةة  ممب
 ل ما وهما: محمبد بن عي أ بن محمبد بن زنبون ومحمبد بن عبد ال الم بن مبطرب .

 ا  تاد أبو علي محمبد ابن عبد الملي األناارة بالم ان  الديني .  و  .15

بيبن الفقيه أبو الطاهر بن ال بتي منازل أعالمه ال ت  ممبن  تةط عةن م  ةيبرص الغيرية ،   .16
 ويا ت منازل أعالمه علأ مرتبتين، األولأ: علمي  والثاني : ديني .
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ل ةبتي فةي  تابةه م ةانت م العلمية  هةم هتتح هن ا عالم الدين بيبن الفقيه أبو الطةاهر ا  .17
أربع : محمبد بةن احمةد بةن عطية  القي ةي وعبةد الةرحمن بةن  ةالم ال مةداني وعلةي بةن عبةد 

 الرحمن ال  يلي وعي أ بن عيبا  بن محمبد القي ي.

تبيبن أن علَمين  ا ما الفقيه أبو الطاهر بن ال ةبتي بالم انة  الدينية  وهمةا: عبةد ا    .18
 د بن عبد ا  بن يحيأ البلوة وعلي بن احمد األناارة.بن يو   بن محمب 

ةةةد بةةةن عبةةةد   .19 د ابةةةن مةةةرب ال حةةةل بتةةةدوين  ةةةيري غيريةةة  لعَلةةةم  واحةةةد  أ  وهةةةو محمب تبةةةيبن تفةةةرب
 العزيز بن عبد الرحمن بن عيا  مبينًا م انته األدبي .

د أبةةي بحةةر اةةفوان بةةن ادريةة  بتةةدوين  ةةيري غيريةة  لعَلةةم  واحةةد  أ  وهةة  .20 و أحمةةد تبةةيبن تفةةرب
 بن الفتل مبينًا م انته األدبي . 
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Abstract  

The research is divided into two sections:  

The first dealt with the great figures of the artistic prose in 

"Matlaa AlAnwar and Nuzhat AlBasa'ir Wal Absar" Book,  written 

by Ibn Khamees AlMaliqi (died after 639 A. H.) and it reviewed the 

selected pieces of the artistic prose written by fifteen creative great 

figures from the total of one hundred seventy three great figures 

included in the book.  

The selection varied between social and political letters and 

expressing various subjects such as consolation, congratulation, 

asking for a leave, intercession, imploring, reconsiderations and 

replies. The research also involved the sarcastic comedy especially 

when praising the cat.  

 


