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 م(1564هــ/972)ت  عبد الله بن عمر بن عبد الله بامخرمة
 وجهوده السياسية والعلمية

 
 الملخص :

ٙتِاٗي اهبخث  ٗاهسضاغثٞ موثٍ ًثّ امث َ      

حطثثثثطً٘ل ٗاهاثثثثا  ااغثثثث ًٛ   اه ثثثثطْ   

اهااؾط اهلجطٜ ثثث اهػثازؽ مؿثط ادثٚ زٜ ثثث      

ٗٓ٘ اهف ٕٚ ٗاه اضٛ ٗاهفولٛ ٗادؤضر مبثس  

مٌط بّ مبس اهلل بّ أمحثس بارلطًثٞ    اهلل بّ

 َ(.1564ٓثث/972َ ثثث 1501 /ٓث 907)

   ٟ اهباحث  رطةثٞ ًػثت٘ اٝ     حٚ  امطث

 رطةٞ ٗا ٚثٞ  -أموٍعػب ًا  –راس  مِٕ

كُ٘ٔثثا  ا رلتوفثثٞ مثثّ اه الثثٍ اهػثثاب ٞ هلثث  

حووثثثن ُٗا ؿثثثن ل٘اُثثثب ًثثثّ حٚارثثثٕ ادٌٔثثثٞ   

ٗخوكثثن  ن ُتثثثا٢ف خاهفثثن ًثثثا   اه الثثثٍ   

  لٔثثثثث٘زٖ اهػٚاغثثثثثٚٞ    ًفكثثثثث اهػثثثثثاب ٞ

 ٗاهاوٌٚٞ  رلتتٌا مبِٔجٕ اهتاضخيٛ.
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 التمهيذ: تحليل مصادر ترجمة بامخرمة

اثاضل آتٌاَ اهلثري ممّ قِف٘ا   اه الٍ  اْ ًلاُٞ اهف ٕٚ ٗاهفولٛ بارلطًٞ

ٗاهطب ال ٗاهتاضٙذ ٗاحل٘هٚال  اؾتٔاضٖ باوَ٘ ٗ ِْ٘ كثريٝ  حٚ  رطلٍ هٕ   اهطب ال  

 ٗ  اهتاضٙذ ادؿتٌى موٟ احل٘ازث ٗاه٘ ٚال ًٗع اهؿاطا١  ٗغري شهم. 

 ٗاقفا هٕ (1) َ( 1578ٓث /  986)ل ًّ اهصّٙ شكطٖٗ ٗأضخ٘ا ه٘ ارٕ روٌٚصٖ باغِجوٞ 

 . (2)"اهف ٕٚ  ًفيت األُاَ ٗحجٞ اإلغ َ": ب ٘هٕ

  كتابٕ اهصٜ ٙاس اٗي كتاب   رطالٍ  (3) َ(1598ٓث/1019)لباةاي  ٗرطلٍ هٕ:

اهاوٌا١ اه طْ اهااؾط  رطةٞ رلتكطٝ  شاكطا ًؤهفارٕ  ٗٗظا٢فٕ  ُامتا اٙاٖ بإُ: " ًّ 

اهف ٕ ٗ  غا٢ط اهاوَ٘  ًاسٗز ًّ أمٚاْ اداتٌسّٙ ٗاأل٢ٌٞ اجملطزّٙ  أٗحس أٓى مكطٖ   

 . (4)"األكابط    ٙ٘هس   لٔتٕ مماثً  ٗا ًِاظط

  كتابٕ "اهِ٘ض  (5) َ( 1628ٓث / 1038)ل ٗكاْ بارلطًٞ ًّ ضٌّ رطالٍ اهاٚسضٗؽ 

آٙٞ   اهاوٍ خك٘قًا اهف ٕ اهػا ط"  اغتؿٔس  ٚٔا بباض ًّ ؾاطٖ  ٗٗقفٕ بإُ: "

 .  (6)"ٗاهفوم

                                                           
(
1

م )الؼـقا،، عبـس 1578هـ/986(: الفقيه الازيب الاضيب املإضخ، من أهل الصحط، ثىفي ( عبس هللا بن دمحم بن أحمس باػنجلة )باسخلة
هــ، متحبـة املعـاض،، جـس  ـــ بـاوظيط، 1418، 3، ط181صــ  1م( ثـاضير الشـعطاا اضحضـطميحج،  1967هــ/1387هللا بن دمحم بن حامـس )ت

، زاض الطباعــــــــة اضحسيســــــــة، 149ضــــــــطمي صـــــــــ م( الفتــــــــط والسقاتــــــــة فــــــــي الحــــــــاضير اضح1977هـــــــــ/1398ػــــــــعيس بــــــــن عــــــــى  بــــــــن  ــــــــاهط )ت
 م(.1961هـ/1381

(
2

، ثحقيـ:: عبــس هللا 115م( العقـس السمــحج الفـادط فــي ثـاضير القــطج العا ـط، صـــ 1578هـــ/986( باػـنجلة، عبــس هللا بـن دمحم بــن أحمـس )ت
 م، متحبة إلاض از، صنعاا، اليمن.2117هـ/1428، 1دمحم اضحبش ي، ط 

(
3

الــطحمن بــن ػــطا  الــسين باجمــام: ولــس بمنطقــة الوطتــة بحضــطمىت، وافقهــد اليــه ض اػــة الفقــه، وث ــسض  ( جمــام الــسين دمحم بــن عبــس
م )الشـــــــني، دمحم بـــــــن أ ـــــــي بتـــــــط 1598هــــــــ/1119للفحـــــــىي والحـــــــسضاؽ، وثـــــــىه  القضـــــــاا واضخطابـــــــة، لـــــــه عـــــــس  مإلفـــــــات، ثـــــــىفي  هـــــــا ػـــــــنة 

، ثحقيــــ:: ئبــــطاهيمل أحمــــس املقحفــــي، الطبعــــة 123ـ م( عقــــس اضرــــىاهط والــــسضض فــــي أدبــــاض القــــطج اضحــــاز  عشــــط، صــــ1682هـــــ/1193)ت
ــــ ا حنـــي، دمحم أمـــحج بـــن تضـــل هللا )ت 2113هــــ/ 1424الاوهـــ ،  م( دالصـــة  رـــط فـــي أعيـــاج 1699هــــ/1111م، متحبـــة إلاض ـــاز، صـــنعاا ـ

 ، زاض صازض، بحروت )ب. ت((.492صـ 3القطج اضحاز  عشط،  
(
4

، 162م( الـسض الفــادط فـي أعيــاج القـطج العا ــط، صـــ 1598هـــ/1119ػــطا  الـسين )ت( باجمـام، جمــام الـسين دمحم بــن عبـس الــطحمن بـن 
 م، ثطيمل للسضاػات والنشط، اليمن.2118هـ/1429، 1زضاػة وثحقي:: ز. دمحم يؼلمل عبس النىض، ط

ػـــــــنة ( عبـــــــس القـــــــازض بـــــــن  ـــــــير بـــــــن عبـــــــس هللا العيـــــــسضوغ: الشـــــــير املـــــــإضخ الباحـــــــ ، اضحضـــــــطمي ال نـــــــس ، لـــــــه عـــــــس  مإلفـــــــات، ثـــــــىفي 5)

م( النــىض الؼــاتط عــن أدبــاض القــطج العا ــط، صـــ 1628هـــ/1138م )العيــسضوغ، عبــس القــازض بــن  ــير بــن عبــس هللا )ت1628هـــ/1138

 م، زاض صازض، بحروت(.2111، 1، حققه: ز. أحمس صالى وآدطوج، ط444
(
6

 .379( العيسضوغ، النىض الؼاتط، صـ 
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راضٙذ اهؿخط ٗأخباض    كتابٕ " (7) َ(1630ٓث/1040)ل باس ٗرطلٍ هٕ اهطٚب با  ٕٚ 

" ٗاقفا اٙاٖ ب ٘هٕ: ااًاَ اهاا  اها ًٞ ًفيت اهٌّٚ ٗم ًٞ اهعًّ  .... اه طْ اهااؾط

 .  (8)اُتٔن اهٕٚ ض٢اغٞ اهاوٍ ٗاهفت٠٘ ًّ ةٚع اجلٔال اهِاظحٞ ٗاا اهٍٚ اهباٚسٝ"

  كتابٕ اه اةٛ"  (9) َ(1678ٓث/1089)لٍ ابّ اهاٌاز احلِبوٛٗكاْ ًّ ضٌّ رطال

 .  (10)ًػتؿٔسا بابٚال ًّ ؾاطٖ  ؾصضال اهصٓب "

اً٘ض اخط٠   حٚاٝ  (11) َ( 1682ٓث /  1093اهؿوٛ )ل  ٗاطِب ٗا اض ٗاغتسضن

  اهفطز اهصٜ بٔطل .....ؾٚذ اإلغ َ " بازٙا ب ٘هٕ: بارلطًٞ   "كتابٕ اهػِا اهبآط"

األ لاض بفطا٢وٕ ٗغخطل أضباب اها ٘ي م ا٢وٕ  ٗ ٘اضوٕ  لاًع أؾتال اهاوَ٘  ادربظ   

 .  (12)"ادِ ٘ي ًِٔا ٗادفَٔ٘

كٌا حعٛ ً ةِا باسٝ رطالٍ   ًطالع مكطٙٞ ًتأخطٝ  اغتٌسل ًاوً٘ارٔا ًّ         

 .  (13)روم ادكازض ادصك٘ضٝ اُفا 

 حياة باخمرمةاوال: شخصية و

بّ أمحس  مبس اهللبّ مٌط بّ  مبس اهلل (14)ر ٛ اهسّٙ أب٘ اهطٚب :ٓ٘ :ٗاغطرٕ ُٗػبٕامسٕ 

  (15)اهػٚباُٛ احلٌريٜ  بّ موٛ بّ أمحس بّ موٛ بّ أمحس بّ  بطآٍٚ اهؿٔري بأبٛ رلطًٞ

 ٙو ب ر ٛ اهسّٙ  ٗٙلِٟ ابا اهطٚب.

                                                           
 م، واملعلىمات عنه شحيحة عسا فعض يؼحر في ثاضيذه.1631هـ/1141بعس ( الطيب عبس هللا بن أحمس باتقيه: املحىف  ػنة7)
(
8

، ثحقيـ:: عبـس هللا دمحم 374-371م( ثـاضير الصـحط وأدبـاض القـطج العا ـط، صــ 1631هــ/1141( باتقيـه، الطيـب عبـس هللا بـن أحمـس )ت بعـس 
 م، متحبة إلاض از، صنعاا. 1999هـ/1419، 1اضحبش ي، ط

(
9

تـط  اضحنبنـي، أبـى الفـالا: العـالمل امل ـنا، الازيـب املفـجج، املـإضخ الادبـاض ، صـنا عـس  ( عبس الحـي بـن أحمـس بـ ن دمحم ابـن العمـاز العر
 (.2/341م )ا حني، دالصة الارط 1678هـ/1189مإلفات، ثىفي ػنة 

(
11

يــــ:: محمــــىز ، ثحق537صـــــ 11م(  ــــصضات الــــصهب فــــي أدبــــاض مــــن شهــــب،  1678هـــــ/1189( ابــــن العمــــاز، أبــــى الفــــالا عبــــس الحــــي )ت
 م.1986هـ/1416 ضفاوؤط، زاض ابن كسحر، زمش:، بحروت، 

( دمحم بن ا ي بتط الشني جمام السين: اضحضطمي، العالمل املإضخ الفلكي الطياض ي، صاحب امل نفات تيها، ثىفي ػنة 11)

م، 1911هـ/1319وه ، ، الطبعة   17صـ2م )الشني، املشطع الطو  في مناقب الؼاز  التطام آم أ ي على ،  1682هـ/1193

 املطبعة العامط  الشطتية، م ط(.
(

12
م، متحبـــة إلاض ـــاز، 2114هــــ/1412، 1، ثحقيـــ:: ئبـــطاهيمل دمحم املقحفـــي، ط471( الشـــني، الؼـــناا البـــاهط بحتميـــل النـــىض الؼـــاتط، صــــ 

 صنعاا.
(

13
، متحبــــــة 141-135اضحضـــــطمي، صـــــــ بــــــاوظيط، صــــــفحات مـــــن الحــــــاضير  –166-157صــــــ  1( الؼـــــقا،، ثــــــاضير الشـــــعطاا اضحضــــــطميحج،  

، 2، ط319-311م( أزواض الحــــاضير اضحضــــطمي، صـــــ 2111هـــــ/1422الشــــا ط ، دمحم بــــن أحمــــس بــــن عمــــط )ت –السقاتــــة، عــــسج )ب.ت( 
ـــ بامذطمــة، عنــي بــن ػــالمل بــن دمحم، أعــالم فــي أػــط  آم أ ــي مذطمــة، صـــ 1994هـــ/1415 ، 1، ط85-68م، زاض امل ــاجط، املسينــة املنــىض  ـ
 م، زاض حضطمىت للسضاػات والنشط، اليمن.    2115/هـ1426

(
14

 . 471( الشني، الؼناا الباهط، صـ
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مط ن ( ًّ ااغط احلططًٚٞ اهاطٙ ٞ عططً٘ل  ٗ س ٗ بٚوٞ ابٛ بارلطًٞ )بارلطًٞ

  عٔط ًّ ضلاهلا:  ؾأُا ؾأْ أغط اهاوٍ   حططً٘ل  باهاوٍ ٗاداط ٞ ٗاهعٓس ٗاهك ح

 .(16) َ( اهف ٕٚ ادفيت اه اض1498ٛٓث/903بّ أمحس )ل  مبس اهلل :لسٖ .1

 .(17)اهؿامط اهف ٕٚ اهك٘   َ(1546ٓث/952اهلل )ل مٌط بّ مبس :أبٖ٘ .2

  .(18) اهف ٕٚ ادؤضر َ(1540ٓث/947)ل  مبس اهللاهطٚب بّ  :مٌٕ .3

ٗطاض   اهصّٙ شاع قٚتٍٔ  ّ ًّ ُفؼ األغطٝٙأمٌإً ٗأبِا١ مًٌ٘تٕ  ٗآخط ٗغريٍٓ ًّ

 .(19) ٗخاضلٕمؤٌٍ   زاخى اهٌّٚ 

  ٗشهثثم باثثس قثث ٝ مؿثثا١ هٚوثثٞ اهااؾثثط ًثثّ ؾثثٔط ةثثاز٠  (20) باهؿثثخطٗهثثس  ًثثٚ زٖ ُٗؿثثأرٕ:

  ُٗؿثثأ   بٚثثن موثثٍ ٗقثث ح ٗر ثث٠٘   ٘اهثثسٖ اهف ٚثثٕ      1501َاد٘ا ثث   ٓثثث907األخثثطٝ غثثِٞ  

كاُثن ًثّ اهكثاحلال     (21) َ(1518ٓثث/ 925)ل اهك٘  اهؿٔري مٌط بّ مبثس اهلل  ٗٗاهسرثٕ   

اهو٘ارٛ حيا عّ موٟ اشكاضّٓ ٗاٗضازّٓ   رلتوف ااٗ ال  ًّٗ شهثم ٗضزٓثا   اهكثباح    

اغثتطاع   ثطا١ٝ ٗاهسرثٕ  ٙآثا    عط٘ض ابِٔا مبثساهلل   باغثتٌامٕ ان    ٙؼ اهيت رتو٘  ٕٚ غ٘ضٝ

 .(22)حفغ اه طآْ ٗٓ٘ ابّ غبع غِنيًّ ثٍ امتاَ ٗٓ٘ ابّ غن غِني  ٗاْ حيفغ اهػ٘ضٝ  

أخص بارلطًٞ اهاوثٍ مثّ مثسز ًثّ اهؿثٚ٘ر غث٘ا١ أكثاُ٘ا         :ٗذلطال اضحتاهٕ اهاوٌٚٞ ؾٚ٘خٕ

أَ بثاحلطًني اهؿثطٙفني  ٗرتخفِثا ًكثازض      (23)عططً٘ل ٗازٙٔا ٗغاحؤا أَ باثسْ أَ بعبٚثس  

                                                                                                                                              
، زضاػـة وثحقيـ:: 3689صــ3م( قـالز  النحـط فـي وتيـات أعيـاج الـسهط،  1541هــ/947( بامذطمة، الطيب بن عبس هللا بن أحمس )ت15)

 ليمن.م، وظاض  السقاتة، صنعاا، ا2114هـ/1425، 1دمحم يؼلمل عبس النىض، ط 
(

16
، منشىضات زاض 8صـ4م( الضىا الالمع ألهل القطج الحاػع،  1496هـ/912( ثطجمحه عنس: السخاو ، دمحم بن عبس الطحمن )ت 

ــ  العيسضوغ، النىض الؼاتط 158باجمام، السض الفادط صـ – 3689صـ 3بامذطمة، قالز  النحط   –متحبة اضحيا ، لبناج)ب.ت( 
 .  25ط صـ باتقيه ، ثاضير الصح – 58صـ 

(
17

 .378ــ الشني، الؼناا الباهط، صـ  312ــ باتقيه، ثاضير الصحط، صـ161( ثطجمحه عنس: باجمام، السض الفادط، صـ 
(

18
 .349ــ الشني، الؼنا الباهط، صـ  277ــ باتقيه، ثاضير الصحط، صـ 313( ثطجمحه عنس: العيسضوغ، النىض الؼاتط، صـ

(
19

 بامذطمة، أعالم في أػط  آم أ ي مذطمة. – 24-21صـ3( بامذطمة، قالز  النحط  
(

21
، وجؼـبا بااػـعاا )بامذطمـة، النؼـبة 61( الصحط: راني أكبر مسج ػاحل حضطمىت، ثبعس عن عاصمة حضـطمىت )املتال( 

 
كـمل رطاـا

 م، مطكع الىرا : والبحىذ، أبى ظني(. 2114هـ/1425، 1، ط367ئه  املىاضع والبلساج 
(

21
 . 38، العقس السمحج الفادط، صـ ( باػنجلة

(
22

 . 471( الشني، الؼناا الباهط، صـ
(

23
 به، عامط  ومش ىض  في تهامة اليمن، في 

ّ
( ظايس: اػمل واز به مسينة يقام ل ا اضح يب رمّل رلب عليها اػمل الىاز  تال جعط، ئّل

ضحمى ،   اب السين ياقىت بن عبس هللا الطومي محاتظة اضحسيس ، ظاهط  بالعلمل والعلماا وينؼب ئليها جمع كسحر من العلماا )ا
 م، زاض صازض، بحروت(.1995، 2، ط 131صـ 3م( معرمل البلساج  1228هـ/626)ت
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بثثصكط مثثسز ًثثٍِٔ  ٗٓثثصا زهٚثثى موثثٟ أْ اد لثثٍ هثثٕ  ثثس اُت ثثى ٗاضحتثثى  ن روثثم    (24)رطةتثثٕ

 :ادِاط  اه طٙبٞ ًِٔا ٗاهباٚسٝ هألخص ٗاهتو ٛ مٍِٔ   ٌّ ألى ؾٚ٘خٕ عططً٘ل

   (25) َ(1545ٓث/952بارلطًٞ )ل  مبس اهللٗاهسٖ اهف ٕٚ اهك٘  مٌط بّ  .1

 .(26) َ(1536ٓث/943بّ أمحس باغطًٗٛ )ل  مبس اهللاه اضٛ  .2

 ا  ًٍِٗٔ:أٍٓ ؾٚ٘خٔ ثٍ اضحتى ان مسْ ٗاخص مّ

  (27) َ(1540ٓث/947بارلطًٞ )ل  مبس اهللمٌٕ اهف ٕٚ ادؤضر اهطٚب بّ   .3

 :مّبٔا أخص كٌا اضحتى ان ظبٚس  ٗ

  (28) َ(1524ٓث/930اه اضٛ أمحس بّ مٌط ادعلس )ل  .4

  (29) َ(1537ٓث/944ابّ اهسٙبع )ل  ّاهطمحمبس احلا غ  .5

  (30) َ(1541ٓث/948اهف ٕٚ أبٛ اهاباؽ أمحس بّ ذلٌس اهطِبساٜٗ )ل  .6

   ٗاخص مّ:1527َٓث/933غِٞ باحلطًني ٗاضحتى ان 

  (31) َ(1527ٓث/933اهؿٚذ ذلٌس بّ مطاق )ل .7

 (32) َ(1545ٓث/952اهؿٚذ أبٛ احلػّ اهبلطٜ )ل .8

كٌثثثا أؾثثثاض بثثثصهم    (33) َ(1505ٓثثثث/911اهػثثثٌٔ٘زٜ )ل ُٗػثثثتباس أخثثثصٖ مثثثّ اهؿثثثٚذ   

  أخثصٖ مثّ موٌثا١ كثثط     ُػثتباس هوت اضب اهعًين بني ٗ ارٕ ٗٗازٝ اد لٍ هثٕ  كٌثا أُِثا ا    

                                                           
(

24
 . 471الشني الؼناا الباهط، صـ -379( العيسضوغ، النىض الؼاتط، صـ 

(
25

 ػـــطاض والتطامـــات، ثـــىفي بؼـــي ىج ػـــنة ( عمـــط بـــن عبـــس هللا بامذطمـــة: الفقيـــه ال ـــىفي الشـــاعط، كـــاج مـــن أهـــل اضحقـــا : و حـــىام و 
 (.378، الشني، الؼناا الباهط، صـ 161م )باجمام، السض الفادط، صـ 1945هـ/952

(
26

م 1536هــــ/943( عبـــس هللا بـــن أحمـــس باػـــطومي: الفقيـــه ال ـــاضل القاضـــ ي، يحـــب الطلبـــة ويـــإهل مل، ػـــليمل البـــا ن، ثـــىفي بمتـــة ػـــنة 
 (.321ــ الشني، الؼنا الباهط، صـ  241قيه، ثاضير الصحط، صـــ بات 281)العيسضوغ، النىض الؼاتط، صـ

(
27

م )بامذطمـة، 1541هــ/947( الطيب بن عبس هللا بامذطمة: الفقيه القاض ي املإضخ صاحب القـالز  والسوـط والنؼـبة ثـىفي بعـسج ػـنة 
 (.17صـ1قالز  النحط،  

(
28

م 1524هـ/931ملفيس  والفحاوي الؼسيس ، ثىفي باألدحر  ػنة ( أحمس بن عمط املعجس: الفقيه، قاض ي عسج وظايس، شو الح افيا ا
م( الكىاكب الؼا ط  بأعياج املا ة 1651هـ/1161الوع ، فجمل السين دمحم بن دمحم السمشقي )ت – 195)العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ

 ، بحروت(.م، زاض آلاتاق اضرسيس 1979، ثحقي:: جبر يل ػليماج جبىض، الطبعة السافية 113صـ2العا ط ،  
( عبــــس الــــطحمن بــــن عنـــــي الــــسيبع الشــــيباني، الشـــــير اضحــــاتم، العــــالمل، صــــاحب امل ـــــنفات العسيــــس ، ومــــإضخ ظايـــــس و هــــا ثــــىفي ػـــــنة 29)

، ثحقي:: عبـس هللا دمحم اضحبشـ ي، مطكـع السضاػـات والبحـىذ 227م )ابن السيبع، بوية املؼحفيس في ثاضير مسينة ظايس، صـ1537هـ/944
 (.286العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ-م1979ن، اليمني، صنعاا، اليم

(
31

م 1541هـــــ/948( أحمــــس بــــن دمحم الطنبــــساو ، الشــــير املف ــــي العــــاض،، افقهــــد ئليــــه ض اػــــة الفحــــىي والحــــسضاؽ بعايــــس، و هــــا ثــــىفي ػــــنة 
 (.391صـ11، ابن العماز،  صضات الصهب  316)العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ

(
31

م )العيـــسضوغ، النـــىض 1527هــــ/933ض املشـــا ر العـــاضتحج و وليـــاا ال ـــاضححج، ثـــىفي بمتـــة ػـــنة ( دمحم بـــن عنـــي بـــن عـــطاق: كـــاج مـــن كبـــا
 (.59صـ1الوع ، الكىاكب الؼا ط   -257الؼاتط صـ

(
32

غ بــــاألظهط، وصــــنا الح ــــافيا التسحــــر ، ثــــىفي ػــــنة  م 1545هـــــ/952( أبــــى اضحؼــــن دمحم بــــن دمحم البتــــط : الشــــير العــــالمل العــــاض،، زضث
 (.345صـ8ابن العماز،  صضات الصهب  -374الباهط  )الشني، الؼناا
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ظٓن بٍٔ احلٚاٝ اهاوٌٚٞ   حططً٘ل ٗمسْ ٗاهثٌّٚ ٗبث ز اإلغث َ موثٟ ضغثٍ مثسَ ركثطٙ         

 ًكازض رطةتٕ  ا مبا شكطُاٖ.

موً٘ثٕ ٗ ُِ٘ثٕ غث٘ا١ أكاُثن اهاوثَ٘ اهؿثطمٚٞ ًثّ موثٍ األقث٘ي             أر ّاهاوٍباس أْ أخص 

أٗ اهؿثا اٛ   (35)ٗاهتفػري ٗاحلسٙ  ٗاهف ٕ ٗاهفطا٢ض حتٟ ُان بإُ اهؿٚذ اهؿثا اٛ األخثري  

  اَ موٍ اهتك٘ف اَ اهاوَ٘ اهاطبٚٞ ًّ هػٞ ٗسلث٘ ٗقثطف ًٗاثاُٛ ٗبٚثاْ ٗاؾثت اق      (36)اهكػري

ٗاالتٌامٚٞ ًّ راضٙذ ٗأُػاب ٗغري ٗأخباض اهاطب  اَ ٗمطٗض ٗ ا ٚٞ  اَ اهاوَ٘ ااُػاُٚٞ 

  (37)اهاوثثَ٘ اهاوٌٚثثٞ ٗاهتطبٚ ٚثثٞ ًثثّ موثثٍ احلػثثاب ٗاجلثثرب ٗاد ابوثثٞ ٗاهل٣ٚثثٞ ٗاهفوثثم ٗاهطثثب      

 ًٗؤهفارٕ خري زهٚى موٟ شهم حٚ  أهف ٗقِف   ًاعٍ روم اهاوَ٘.

حطاضٝ اهطبع حتثٟ   إُٔ كاْ ٙػوب موٕٚ ًّ قفال ًٗعاٙا   ا ًع ًا اًتاظ بٕطبإ ٗقفارٕ: 

  ٗجيثِ  ان اؾثس اا ث٘اي احٚاُثا  كٌثا حثسث         (38)  دط ٗمعٌٞٗكاْ  ٕٚ   موٟ طوبتٕ

مٌثثط بثثّ مبثثس اهلل  ًػثثأهٞ اداتثثسٝ ًثثّ ٗ ثثاٝ   اْ رثثسّٓ ضأغثثٔا   ٌِأثثا   لتثثب اهٚثثٕ ابثثٖ٘

َ( ًا ضا موٟ ًا ا تاٖ ابِٕ  مبثا ٙثسي موثٟ   ثٕ ااٗي ًٗاط تثٕ      1545ٓث/952بارلطًٞ )ل 

  ٘اي  ٗشهم باهؿاط احلٌٚين:  باأل

 

 ٙا بّ غا  ٗضا اه اضٛ ٙاّػط موٟ اهِاؽ         ًا رػاضٟ هلٍ حتٟ موٟ طط ٞ اهطأؽ

 اؽثثثثثثثاْ  طمٕ احُلػّ ٙؤخص ططٙ  ابّ مب   ٙبػٟ بصا ٗاهؿطع  س  ٕٚ هِفثثثثثثثثثثاؽ     ٗٙـ

 اؽثثثثثثثثثثثٗابّ مبس اهػ َ ا تٟ ٗ   ٘هٕ  ِٙ    ًا  طأ "اهطٗضٞ" اهوٛ ُكٔا ٙصٓب اهبأؽ   

 اؽثثثٗاهؿٔري اهلبري ابّ مجٚى أمٌ  اهػ      طاؽ  ثثثثثثثثثثؾاوتٕ ُب ١أؾاى اهباضظٜ ًّ ض٘

 غاً  اهِاؽ  ٗاهِفؼ اْ بػن ًِم ُّفاؽ       اؽ  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهوبِاٙٞ ٗهوت٘غٚع  اربع ٗا ر

 (39)ا   هعٟ اهطٚ  متتاؽ ى هلا: ا  ْٗزمٔ

                                                                                                                                              
(

33
( أبـــى اضحؼـــن عنـــي بـــن عبـــس هللا الؼـــم ىز  فعيـــل وعـــالمل املسينـــة ومفحيهـــا ومسضػـــ ا ومإضد ـــا شو الح ـــافيا الشـــ حر ، ثـــىفي  هـــا ػـــنة 

 (.94العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ-245صـ5م )السخاو ، الضىا الالمع  1515هـ/911
(

34
 .471( الؼناا الباهط صـ

(
35

 .472( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

36
م، ثــــطيمل للسضاػــــات والنشــــط 2112هـــــ/1423، 1، ط 76م( ثــــاضير السولــــة التسحريــــة، صـــــ 1961هـــــ/1381( ابــــن ها ــــمل، دمحم العلــــى  )ت

 .135باوظيط، صفحات من الحاضير اضحضطمي -اليمن 
(

37
 .471( الشني، الؼناا الباهط صـ

(
38

 .371، باتقيه، ثاضير الصحط صـ379( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ
(

39
 ، مذطىط، م ىض لسينا من نسخة مطكع النىض للسضاػات والابحاذ، ثطيمل، حضطمىت.385صـ 1( السيىاج جـ
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 ٗ اضرثثبب بارلطًثٞ با  ثثال حػثِٞ ًثثع مثسز ًثثّ     طٖ:ثم  تثٕ باوٌثثا١ مكث  قث رٕ اهؿدكثثٚٞ 

 موٌا١ حططً٘ل ٗاحلجاظ اهصّٙ ٙاسْٗ ًّ أ طإُ ًٍِٔ موٟ غبٚى ادثاي:

ٛ  ّمبثثثس اهثثثطمحاهف ٚثثثٕ اهِخثثثٜ٘ اهوػثثثٜ٘   .1 )ل  بثثثّ أمحثثثس بثثثّ ذلٌثثثس مفٚثثثف اهلجطاُثثث

   (40) َ( حٚ  كاُن بٌِٚٔا ًطاغ ل ٗ ٙطاحال مو1541ٌٞٚٓث/948

َ( 1541ٓثث/ 948اهف ٕٚ اه٘ضع اهعآس غطا ج اهسّٙ مٌط بّ ذلٌس اخلطٚب اهػبيت )ل  .2

   (41) اْ ٗل٘زٖ باهؿخطّب  ً٘طسٝ  س قخبٕ قخبٞ 

ٓثثث/ 951)ل  اهؿثثٚذ اهوبٚثثب ٗاهؿثثامط األزٙثثب ةثثاي اهثثسّٙ ذلٌثثس بثثّ أمحثثس بثثاٗظٙط        .3

   (42)َ( كاُن بٌِٚٔا قخبٞ ًٗلاربال ٗخاقٞ باس   اًٞ بارلطًٞ باسْ 1544

اهثيت اضحتثى     (43)أحث٘ض    َ(1563ٓثث/ 970)ل باس  مبساه ازض بّ أمحس احلباُٛاهؿٚذ  .4

ٗحكثثثى بٌِٚٔثثثا ًثثثّ ادِا ؿثثثال   بثثثٕ ٗاهت ثثثٟ (44)1553َٓثثثث/960بارلطًثثثٞ غثثثِٞ اهٚٔثثثا 

 .(45) ٌٚتٕ اهاوٌٚٞبًٌِٔا بفطى اآلخط ٗ ف كً اٗادِاظطال اهيت أزل  ن ام 

ٌثثثٛ تابثثثّ حجثثثط اهلٚ َ( ٗروٌٚثثثصٖ 1545ٓثثثث/952)لاهؿثثثٚداْ أبثثثٛ احلػثثثّ اهبلثثثطٜ    .5

  ٗهاثثثى قثثثطاع ًِٗا ػثثثٞ اا ثثثطاْ ٗااضثثثساز اهثثثيت   رِفثثثم    (46)َ( 1566ٓثثثث/974)ل

 لتٌثثثعَ ا1539ٓثثثث/946أثِثثثا١ حثثثف بارلطًثثثٞ غثثثِٞ   ً٘لثثث٘زٝ  مثثثرب ًطاحثثثى اهثثثعًّ     

ًػثأهٞ   احلثٚض   دوطثا  ٚٔثا اوٚطثًا ا       ًٌِٔا موثٟ حدثسٝ  ك  ٗشاكط  نيباهؿٚد

  ٗ ثس  (47)ٙكسض ممّ ٙاطف اهف ثٕ ثثث كٌثا  ثاي ثثث   اّط ٌٔثا بتدوٚطٌٔثا ٗضززٖ موٌٚٔثا        

 .(48)أؾاض اهؿٚذ ابّ حجط  ن شهم    تإٗٙ

                                                           
(

41
 .291، باتقيه، ثاضير الصحط صـ77( باػنجلة، العقس السمحج صـ

(
41

 .112( باػنجلة، العقس السمحج صـ
(

42
 .316( باتقيه، ثاضير الصحط صـ 

(
43

واٍز  طقي عسج تيه قطي، يقع فـي الىػـب بـحج  ـقط  وواز  ميفعـة، وجعـس اليـىم مـن أكبـر مـسيطيات محاتظـة أبـحج )اض رـط ،  ( احىض:
، 1، ثحقيــــــــ: اػـــــــــماعيل بــــــــن عنـــــــــي  كـــــــــىع، ط161صــــــــــ1م( مجمـــــــــىع بلــــــــساج الـــــــــيمن وقبا ل ــــــــا  1961هـــــــــ/1381دمحم بــــــــن أحمـــــــــس )ت 

 م، زاض اضحتمة اليمافية، صنعاا(.1984هـ/1414
(

44
 .473ني، الؼناا الباهط صـ( الش

(
45

 .473( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

46
م 1566هــــ/974( أحمـــس بـــن دمحم بـــن مرـــط ال يسبـــي، الشـــير العـــالمل الفقيـــه صـــاحب الفحـــاوي وامل ـــنفات العسيـــس ، ثـــىفي بمتـــة ػـــنة 

 (.111صـ3الوع ، الكىاكب الؼا ط   -391)العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ
(

47
، مذطـــــىط م ــــىض لـــــسينا مـــــن نســـــخة متحبـــــة 117طافيـــــة، بـــــاب اضحـــــيس، املؼــــألة الؼازػـــــة و ض عـــــحج صــــــ( بامذطمــــة، الفحـــــاوي ال ر

 الاحقا، للمذطى ات، ثطيمل، حضطمىت.
(

48
، املتحبة 98صـ 1م( الفحاوي الفق ية التبري   1566هـ/974( ابن مرط، أحمس بن دمحم بن عني بن مرط ال يحبي )ت 

 إلاػالمية)ب.ت(.
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 كثثٚخًا بوٚػثثًا  اضثثً    األزب ُثثازضٝ اه٘ ثثن   اهثثِعٍ   بارلطًثثٞكثثاْ   كثثاحتٕ ٗب غتثثٕ:

ٞ  ًٗ٘امعثثٕ ؾثثٔس موٚثثٕ بثثصهم  كثثا٢سٖ    (49) ٗاهِثثثط كاُثثن   ًثثسح  أغثث٘ا١   ٗخطبثثٕ اهبوٚػثث

 اهاوٌا١ ٗضثا١ أٗ   ًسح    ًسح األٗهٚا١ ٗاهكاحلني ٗأ  اهطغ٘ي قوٟ اهلل موٕٚ ٗآهٕ ٗغوٍ

 .(50) أٗ   ًسح ادو٘ن ٗاهػ طني آُصان كأبٕٚ 

َ 1564ٓثث/  972اهااؾثط ًثّ ؾثٔط ضلثب احلثطاَ غثِٞ        (51) ر٘  بارلطًثٞ هٚوثٞ ااثثِني    ٗ ارٕ:

 (54)َ(1228ٓثث/ 626  ٗز ّ   رطبٞ اهؿٚذ ل٘ٓط )ل (53) ٗمٌطٖ مخؼ ٗغتْ٘ غِٞ (52) باسْ

اهصٜ ز ّ  ٕٚ اه اضٛ ذلٌس بّ غثاٚس   (55) َ(1497ٓث/903)ل  مبس اهلل   رب لسٖ اهف ٕٚ 

 .(56) َ(1438ٓث/842)لّ كّب

رب٘أ اهف ٕٚ بارلطًٞ ًِعهٞ ض ٚاثٞ بثني اهاوٌثا١ ادااقثطّٙ       ٕٚ:ا ٘اي اهاوٌا١ ٗ ثِا١ ًااقطٕٙ

هٕ ًّٗ باسٖ ممثّ ٙؿثاض  هثٍٚٔ ٗٙؿثٔس هلثٍ بثاهاوٍ   ثاثِ٘ا موٚثٕ ًٗثسحٖ٘ ٗٗقثفٖ٘ مبثا ٙط ثع             

 ؾإُ ٗٙاوٛ ًّ  سضٖ  بى ٗاغتفتٖ٘ ام ا ا باوٌٕ  ٗأؾازٗا بفطا٢وٕ ًِٗا بٕ  ًٍِٔ:

َ( ٙ ث٘ي: اُثٕ اغثتفاز ًِثٕ أكثثط      1536ٓثث/ 943اهلل بّ أمحس باغثطًٗٛ )ل   ؾٚدٕ مبس .1

 .(57) مما اغتفاز ًين

َ( ٙ ثث٘ي: ا أغثثتطٚع ًثثا  1540ٓثثث/947بارلطًثثٞ )ل مبثثس اهللمٌثثٕ ٗؾثثٚدٕ اهطٚثثب بثثّ   .2

ٙػتطٚع موٕٚ ابّ أخٛ   حثى ادؿثل ل ٗحتطٙثط اجل٘ابثال موثٟ ادػثا٢ى اها٘ٙكثال        

 .(58) اهػاًطال

                                                           
(

49
 .  371، باتقيه، ثاضير الصحط صـ379الؼاتط صـ( العيسضوغ، النىض 

(
51

 .484 – 474ــ الشني، الؼناا الباهط صـ 373، 372( أوضز باتقيه العسيس منها في: ثاضير الصحط صـ
(

51
 .371الشني، الؼناا الباهط صـ – 371باتقيه، ثاضير الصحط صـ – 378( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ

(
52

 .115( باػنجلة، العقس السمحج صـ
(

53
 .371باتقيه، ثاضير الصحط صـ – 379( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ

(
54

هـــ / 626( جــىهط بــن عبــس هللا العــسني أبــى الخهــاا: الشــير ال ــاضل املشــ ىض، كــاج بــّعاظا يحــب الفقــطاا ويجالؼــ مل واعحقــسهمل، ثــىفي ػــنة 
م، زاض اضريـــل، 1987هــــ /1418الطبعـــة السافيـــة، ، اعحنـــا بـــه: عنـــي حؼـــن عبـــس اضحميـــس، 71م )بامذطمـــة، ثـــاضير زوـــط عـــسج، صــــ1228

 (.2748صـ3بحروت وقالز  النحط  
(

55
 .116( باػنجله، العقس السمحج صـ

(
56

. وابن كبج هى دمحم بن ػعيس كبج: العـالمل القاضـ ي الفقيـه، ا حـّسذ  صـىهي املـحكلمل، اضرـامع أل ـحات 486( الشني، الؼناا الباهط صـ
 (.3569صـ3بامذطمة، قالز  النحط   – 251صـ 7م. )السخاو ، الضىا الالمع  1438هـ / 842العلىم، ثىفي ػنة 

(
57

 .471الشني، الؼناا الباهط صـ – 379( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ
(

58
 .485الشني، امل سض ففؼه صـ-739( العيسضوغ، امل سض ففؼه صـ



 
 

 
 
 331 

 
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

وجهـوده السياسـية  م(1564هـــ/972)ت  عبد الله بـن عمـر بـن عبـد اللـه بامخرمـة
 د. محمد يسلم عبد النور|                                                                                       والعلمية

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يىليى ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

3  ٜ َ(  ثثاي: ٗاهلل  ُثثٛ 1541ٓثثث / 948)ل . ؾثثٚدٕ ابثث٘ اهابثثاؽ أمحثثس بثثّ ذلٌثثس اهطِبثثساٗ

أمت س  ٚم  ُم اٗحس موٌا١ اهاكط  ٗشهثم دثا ٗ فثن موٚثٕ ًثّ  تاٗٙثم بٚثس ااؾثطاف         

 .(59) اقخابلٍ آي باموٜ٘  ٗٓٚلؤا ًِ خٞ  ظازكٍ اهلل موٌا ٗحوٌا

َ(  ثثاي: اُثثٕ اهاثثا  اجملتٔثثس ٗهثث٘ ٗا ثثٟ 1566ٓثثث/974 طِٙثثٕ اهؿثثٚذ أمحثثس بثثّ حجثثط )ل  .4

  ٗ ثس اؾثاز بثٕ      (60) هلثاْ ٓث٘ اجملتٔثس    اف ان ًا باس اه طْ اهااؾط ثثثث أٜ م اه طْ

 .(61)كتبٕ 

َ( ا ٙفثثيت  شا كثثاْ 1567ٓثثث/975بثثّ ظٙثثاز )ل ّمبثثس اهثثطمح طِٙثثٕ ًفثثيت ظبٚثثس اهؿثثٚذ  .5

اد لٍ هٕ بعبٚس  ٗأضغى  هٕٚ باض أٓى مسْ أغ٣وٞ  ػأي مّ ٗل٘ز بارلطًٞ بٔا  ثطز  

   ٗٙاين بصهم بارلطًٞ.(62) ٗ اي مِسكٍ اهؿٚذ  األغ٣وٞ ٗ  جيب

ٕ 1578ٓثث/ 986روٌٚثصٖ اهؿثٚذ أمحثس بثثّ مٌثط احللثٍٚ )ل       .6 هث٘ حوثف أحثثس    :َ( ٙ ثث٘ي  ٚث

 .(63) بارلطًٞ ًا حِ  مبس اهللباهط ق أْ ًا موٟ األضض أموٍ ًّ 

.  ثثثثثثثثاي مِثثثثثثثثٕ مثثثثثثثثا  حطثثثثثثثثطً٘ل ٗ  ٚٔٔثثثثثثثثا: مبثثثثثثثثس اهثثثثثثثثطمحّ بثثثثثثثثّ مبٚثثثثثثثثس اهلل  7

ا ظهِا ُتو ٟ ًثّ ا ث٘اٖ اهطلثاي مثّ اهؿثٚذ مبثس اهلل بثّ        ( "1955ًَٓث/1375)لاهػ اف

مٌط بارلطًٞ إُ حيطَ اا تا١ ًّ كتب ابّ حجثط   ِخػثب اُثٕ غثرياْ  محوثٕ موثٟ       

 .(64)رِا ؼ اا طاْ  ثٍ ظٔط باس اهتفلري اْ  س اقاب    ُلري" 

اًتسحثثٕ ةامثثٞ ًثثّ  خثث٘ي اهؿثثاطا١ ٗ طثث ٢ٍٔ ًثثٍِٔ: مبثثساهاعٙع بثثّ موثثٛ اهعًعًثثٛ     .8

اي اهثثسّٙ ذلٌثثس بثثّ مبثثساه ازض احلبثثاُٛ  ٗذلثثٛ اهثثسّٙ مبثثساه ازض بثثّ مبثثساهلل     ٗةثث

با طثى  ٗحيٚثٟ اهسًؿث ٛ  ٗغثثا  بثّ ذلٌث٘ز احللثثٍٚ اهِ ثاف  ٗمبثساهلل بثثا           

 . (65)ٗأمحس باؾٕ٘ٙ

مفٚثثف اهثثسّٙ  هوف ٚثثٕ مبثثس اهلل بثثّ مٌثثط بارلطًثثٞ ث ثثثٞ ًثثّ اابِثثا١ اهثثصك٘ض  ٗٓثثٍ:  ابِثثا١ٖ:

 ٗهاوٕ اكربٍٓ  ٗظّٙ اهاابسّٙ موٛ  ٗمٌط اخلطٚب اهفكٚ .اهطٚب  ٗبٕ ٙلِٟ  

                                                           
(

59
 .486ؼناا الباهط صـ( ـــ الشني، ال188املؼالة ) 626( بامذطمة، الفحاوي ال رطافية، صـ

(
61

 .472( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

61
 .271صـ 4( الفحاوي الفق يه التبري  

(
62

 .472( الشني، الؼنا الباهط صـ
(

63
 .472( الشني، الؼنا الباهط صـ

قــام: ، و 5صـــ 1م، مطــابع ســحط، جــس ، الؼــعىزية، جـــ1992هـــ/1412( الؼــقا،، صــىب الطكــام فــي ثحقيــ: الاحكــام، الطبعــة الاوهــ ، 64)
 اج الشير ابن مرط ــ مع قى  ازضاكه وكثر  مطاػه للفقه ــ كاج ضعيا اضحفم تيما اثذيل.

(
65

 .484( الشني، الؼناا الباهط صـ



 
 

 
 
 332 

 
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

وجهـوده السياسـية  م(1564هـــ/972)ت  عبد الله بـن عمـر بـن عبـد اللـه بامخرمـة
 د. محمد يسلم عبد النور|                                                                                       والعلمية

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يىليى ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

 ثانيا: جهىده السياسية والعلمية

 لٔ٘زٖ اهػٚاغٚٞ: (1)

ُتٚجثٞ  ٗ (66) َ(1730ٓثث/ 1143َ ث  1411ٓثث/ 814) ماقط بارلطًٞ اهسٗهٞ اهلثريٙثٞ ااٗن 

 هوا  ثثثثٞ احلٌٌٚثثثثٞ اهثثثثيت ضبطثثثثن اد لثثثثٍ هثثثثٕ باهػثثثثوطاْ اهلثثثثثريٜ بثثثثسض أبثثثث٘ طثثثث٘ٙطق          

أْ أغثثِس  هٚثثٕ ٗظٚفتثثا اهفتٚثثا ٗاه طثثا١ باهسٗهثثٞ  طثثً  مثثّ  ٚاًثثٕ        (67)  َ(1569ٓثثث/977)ل

باهتسضٙؼ  كٌا حعٛ بأْ ٙلْ٘ ٗظٙطًا هثٕ ًٗػتؿثاضًا ٗكثال هوػثط ٙػتؿثريٖ   اهؿثؤْٗ       

اخلاضلٚثثٞ كٌثثا  ثث٘ض  هٚثثٕ  ثثطا١ٝ اهطغثثا٢ى اهطمسٚثثٞ هوسٗهثثٞ ٗاجلثث٘اب موٚٔثثا اهثثيت رثثطز  هٚثثٕ   

 .(68)ًّ أؾطاف احلجاظ َٞ اهاثٌاُٚٞ أأكاُن ًّ غ طني اهسٗه

ٗ س كوفٕ اهػوطاْ بسض أب٘ ط٘ٙطق ب طا١ٝ  طًثاْ )خطثاب( اهػثوطاْ اهاثٌثاُٛ غثوٌٚاْ      

ٗاهثصٜ ٙثسم٘  ٚثٕ اهػثوطاْ      (70) ق٘باؾثا  ) طٓاز( ادطغى  هٕٚ ًع ضغ٘هٕ  طحال (69)اه اُُ٘ٛ

اهِثثاؽ    طًثثٞ أًثثاَبارلأٖ اهاثٌثاُٛ بثثسض اهثثسخ٘ي   طامتثٕ ٗرباٚتثثٕ هوسٗهثثٞ اهاثٌاُٚثثٞ    ثط   

 ل ا   هودطاب  طا١رٕني مِس  فٗكاْ اجلٌٚع ٗا  1537َٓث/944غِٞ   (71) لاًع اهؿخط

 .(72)اهاثٌاُٚٞ   ٗ كباضًا هوباب اهااهٛ ًِٗكب اخل  ٞ

ٕ      كٌا كاْ اهػوطاْ بثسض  ًاثٕ   حتطكارثٕ    أبث٘ طث٘ٙطق ٙػثتسمٛ بارلطًثٞ ٗٙكثطخب

َ باثس أْ أخثص   1538ٓثث/ 945ٗحطٗبٕ ًع اه با٢ى   اهاسٙس ًّ ادِثاط     ثس اغثتسماٖ غثِٞ     

 .(73)هوٌطٝ اهثاُٚٞ   ٘قى اهٕٚ ًاعٍ ًِاط  زٗمّ 

                                                           
(

66
م( قامد في حضطمىت، واػحطاعد أج ثىحس أجعاا واػـعة مـن منا ق ـا 1731هـ/1143 –م 1411هـ/814( السولة التسحرية  وه  )

حتم ــا جعــط  حضــطمىت )الصــحط( لل رــىم البرجوــاهي، كمــا أقــطت بخبعيقهــا للسولــة العسمافيــة، وثــىه  ثحــد حتم ــا وػــيططتها، و ــ س 
( ػــــــلطافا )اضرعيــــــس ، عبــــــس هللا ػــــــعيس ػــــــليماج )الــــــسكحىض(، الؼــــــلطنة التسحريــــــة  وهــــــ  بحضــــــطمىت، أ طوحــــــة 35حتم ــــــا قطابــــــة )

 ة رحر منشىض (.م، زضاػ2113هـ/1424زكحىضاه، كلية التربية، )ابن ض س( جامعة بوساز، 
(

67
( بـــسض بـــن عبـــس هللا التسحـــر  أبـــى  ـــىيطق: الؼـــلطاج الحاػـــع للسولـــة التسحريـــة  وهـــ ، حؼـــن  دـــالق، جـــىاز، كسحـــر إلاففـــاق، واتـــط العقـــل، حؼـــن 

م 1569هــــــ/977الؼياػـــــة، أزاض الـــــبالز وأظ ـــــط هيبـــــة امللـــــل بحضـــــطمىت، وأػـــــؽ قىاعـــــس الؼـــــلطنة وم ـــــسها ملـــــن بعـــــسه، ثـــــىفي بؼـــــي ىج ػـــــنة 
، 1، العـــامط ، عبــــس اضحتـــيمل صـــاضل عبـــس هللا، الؼـــلطاج بـــسض بــــن عبـــس هللا التسحـــر  املتنـــا أبـــى  ــــىيطق، ط 435العيـــسضوغ، النـــىض الؼـــاتط صــــ)

 م، ثطيمل للسضاػات والنشط، اليمن(.2116هـ/1427
(

68
 .483( الشني، الؼناا الباهط صـ

(
69

، ثــــىفي ػــــنة 926ػــــنة ( ػــــليماج بــــن ػــــليمل القــــافىني: الؼــــلطاج العسمــــاني، ثــــىه  اضخالتــــة 
 
 تاضــــال

 
هـــــ بعــــس مــــىت والــــسه، وكــــاج عــــازّل

 (.     511الشني، الؼناا الباهط صـ – 396م )العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ1566هـ/974
(

71
( تطهاز با ا: أحس وظضاا الؼلطاج العسماني ػليماج القافىني، الص  بعسه اه  الؼـلطاج بى ـىيطق ادبـاضه باضحملـة العسمافيـة  حاضاـة 

 البرجواليحج، وضمل وثبعية حضطمىت للخالتة العسمافية.
(

71
 ( جامع الصحط: من اضرىامع الحاضيذية الارطية العامط  بحاض  القطية بالصحط.

(
72

 . 126العامط ، الؼلطاج بسض صـ – 136اضرعيس ، الؼلطنة التسحرية صـ – 245( باتقيه، ثاضير الصحط صـ
(

73
 .61( باػنجلة، العقس السمحج صـ



 
 

 
 
 333 

 
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

وجهـوده السياسـية  م(1564هـــ/972)ت  عبد الله بـن عمـر بـن عبـد اللـه بامخرمـة
 د. محمد يسلم عبد النور|                                                                                       والعلمية

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يىليى ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

       ٞ أبثٛ ادلثاضَ     (74) ٗ اَ بارلطًٞ مبكاحلٞ اهػثوطاْ بثسض أبث٘ طث٘ٙطق ًثع غثوطاْ ًٚفاث

ٞ 1547َٓث/955اه٘زٗز غِٞ  غِسٝ بّ ذلٌس بّ مبس   (75)  ٗهلصا اهػطض اُت ى اهٚٔا بارلطًث

    ٗضمبا ظاٗي بٔا اهتسضٙؼ ٗاهفت٠٘; كٌا غِبني شهم   ٓصٖ اهسضاغٞ.

ٗضغٍ ًا متتع بٕ با رلطًٞ ًّ احلع٘ٝ ٗاحلفاٗٝ ٗادلاُٞ اهط ٚاٞ ٗاهااهٚٞ هس٠ اهػوطاْ 

مبساهلل  اهك٘  مٌط بّ بسض أبٛ ط٘ٙطق  ا إُٔ   ٙػتطع أْ ٙ٘   بِٕٚ ٗبني أبٕٚ اهف ٕٚ

َ(  وٍ رلّ اها  ٞ بٌِٚٔا ّٗزٙٞ ضغٍ اجملاً ل اهيت ركسض مّ كى 1545ٓث/952)ل 

حتن  ؾطاف أٓؤا ٗباٚسٝ مّ  (76)األخري أْ رلْ٘ ًِط تٕ اهلجطّٙ إلقطاضًٌِٔا ٗشهم 

 - مما أضطط باهف ٕٚ بارلطًٞ  (77)اهػوطٞ اهلثريٙٞ ٗراِن األٗي موٟ ااغتٚ ١ موٚٔا

َ ٗاهت٘لٕ  ن مسْ ٗااغت طاض بٔا 1553ٓث/960مبػازضٝ اهؿخط غِٞ  -اد لٍ هٕ

ٗحعٛ مِس ٗاٝ أًطٓا ًّ  باس ٗ اٝ ٗاهسٖ   ًٗ٘اقوٞ زٗضٖ اهاوٌٛ بٔا كٌا أغوفِا شهم

ذلٌس بّ ذلٚٛ اهسّٙ بّ  أًري مسْ ااح اَ ٗاهت سٙط اهصٜ ه ٕٚ ًّ  بى باهؿخط  ًٍِٗٔ

ًِٗٔا:  كٚسرٕ    كثري ًّ أبٚارٕ ٗ كا٢سٖ اهؿاطٙٞ بارلطًٞ سحٕحيٟٚ ادػطبٛ اهصٜ اًت

 .(78)"اهبػٚا   ًسح ااًري ذلٌس بّ حيٟٚ"

 

 : لٔ٘زٖ اهاوٌٚٞ (2)

 ر٘ن بارلطًٞ اهاسٙس ًّ األمٌاي اهاوٌٚٞ ٗاإلزاضٙٞ ٗاهػٚاغٚٞ ميلِِا حكطٓا   اآلرٛ:

ٗاُتكثثب هثثٕ غثث٘ا١ أكثثاْ   اهؿثثخط أَ       ثثاَ بارلطًثثٞ ب٘ظٚفثثٞ اهتثثسضٙؼ  اهتثثسضٙؼ: .1

أٗ حٌِٚثا اغثت ط بٔثا     (79)1537َٓث/ 944مسْ حٌِٚا ضحى  هٚٔا باس امتعاهٕ اه طا١ غِٞ 

 فثٛ ادثطٝ األٗن اغثتِابٕ مٌثٕ اهطٚثب بثا رلطًثٞ )ل         (80)1553َٓث/960ٗاغت٘طِٔا غِٞ 

                                                           
(

74
 (.79يفعة: أض  واػعة تيها قطي وآباض كسحر ، في  طقي ععاج جنىب حباج في محاتظة  بى  )الؼقا،، ئزام القىت صـ ( م

(
75

م( الشامل في ثاضير حضطمىت ومذاليف ا، زضاػة وثحقي: وت طػة: ز. دمحم يؼلمل 1962هـ/1382( اضحساز، على  بن  اهط )ت 
 م، مطكع حضطمىت للسضاػات الحاضيذية والحىري: والنشط، املتال، حضطمىت.2116هـ/1437، الطبعة الاوه ، 413عبس النىض، صـ

(
76

( كــمل باثجــاه اضرنــىب الوط ــي )الؼــقا،، ئزام القــىت معرـــمل 95( ال رــطين: مسينــة أرطيــة قسيمــة بــسوعن، ثبعــس عــن ػـــي ىج مؼــاتة )
م، زاض املنهـــــــا ، جـــــــس ، 2115هـــــــــ/1426، ثحقيـــــــ: دمحم بـــــــن أ ـــــــي بتـــــــط باشيـــــــب وآدـــــــطوج، الطبعـــــــة  وهـــــــ ، 411بلـــــــساج حضـــــــطمىت، صــــــــ

 الؼعىزية(. 
(

77
 . 75( ابن ها مل، ثاضير السولة التسحرية صـ

(
78

 .477، 473( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

79
 .472( الشني، الؼناا الباهط صـ

(
81

 .473( الشني، الؼناا الباهط صـ 
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طٝ اهثاُٚٞ رث٘ن    ٗ  اد(82)ٗاهعآطٙٞ (81)َ(   اهتسضٙؼ بادسضغٞ ادِك٘ض1540ٞٙٓث/947

   ٞ  طثثثً  مثثثّ اهتثثثسضٙؼ   (83)اهتثثثسضٙؼ  ن لاُثثثب روثثثم ادسضغثثثتني   ادسضغثثثٞ اهفطحارٚثثث

ٞ (84)ظاًأا ٗأحث٘ض حٌِٚثا      كٌا أُِا ا ُػتباس أْ ٙ َ٘ بتوم اه٘ظٚفٞ   ًسِٙيت ًٚفاث

 .(85)َ ٗأ اَ بٔا1547ٓث/ 955ضحى  هٚٔا غِٞ 

ب٘ظٚفٞ أخط٠ ٓٛ اهفتٚا  لاْ ادفيت  رعاًّ ًع  ٚاَ بارلطًٞ باهتسضٙؼ أْ ٙ َ٘ هفتٚا:ا .2

َ( ٗظثثى 1569ٓثث/ 977اهلثثريٜ أبثث٘ طث٘ٙطق )ل    مبثس اهلل هوسٗهثٞ ابثاْ غثوطأُا بثثسض بثّ     

َ ث       1454ٓثثثث/ 858كثثثصهم حتثثثٟ حثثثني اُت اهثثثٕ  ن مثثثسْ ًفتٚثثثًا هوسٗهثثثٞ اهطآطٙثثثٞ )        

هثٚؼ   مثسْ  خػثب بثى ٗ  ةٚثع         كاض مٌثسٝ ٙطلثع  ن  تث٘اٖ    (86) َ(1538ٓث/945

اهثثٌّٚ  ٗأقثثب  ًثثّ اه  ٢ثثى اد٘لثث٘زّٙ ٗاد كثث٘زّٙ باهفتثثا٠ٗ ًثثّ لٔثثال مثثسٝ        ًِثثاط 

ٗةاثثن  تثثاٗاٖ ٗزُٗثثن  لاُثثن ُثث٘مني كثثرب٠ ٗقثثػط٠  ُثث ن احلثثسٙ         (87) بثثاهٌّٚ

 .ُٗتالٕ اهاوٌٛ مٌِٔا حني اهتططق  ن ًؤهفارٕ

ادتتبثثع هتثثاضٙذ اه طثثاٝ جيثثس اْ اهثث٘ضمني ًثثٍِٔ ميتِاثثْ٘   اهبساٙثثٞ مثثّ ر٘هٚثثٞ         :اه طثثا١ .3

اه طثثا١ اا اْ ٙلطٓثث٘ا موٚثثٕ  ٗهاوثثٍٔ ٙػثثتِسْٗ   شهثثم ان باثثض األحازٙثث  اهِب٘ٙثثٞ       

 .(88)اهؿطٙفٞ 

                                                           
(

81
( وضثب تيها املىظفحج وأوقا 1249هـ/647عني بن ضػىم )ت(   املسضػة املن ىضية: بعسج انشأها امللل املن ىض فىض السين عمط بن 

عليهمل وعن  املسضػة من  وقا، ما يقىم بالتفاية، وقؼمد ئه  قؼمحج أحسهما لحسضاؽ الفقه الشاتعي وآلادط لحسضاؽ الفقه 
، ئػماعيل بن عني اضحنفي، وهي من املساضغ ال امة لىجىز اكثر من ثذ ص تقهي تيها، ئضاتة لقلة املساضغ في عسج ) كىع

م، مإػؼة الطػالة، بحروت لبناج، متحبة اضريل اضرسيس، 1986هـ/1416، 2، ط 57)القاض ي( املساضغ إلاػالمية في اليمن، صـ 
م، 2113هـ/1424، 1، ط 81الؼنيس ، عبسالععيع بن ضا س )السكحىض( املساضغ اليمنية في ع ط السولة الطػىلية، صـ -صنعاا، اليمن 

 الطيا (.
(

82
م( ) كــــــىع، املــــــساضغ 1438هـــــــ/842( املسضػــــــة الظاهطيــــــة: بعــــــسج بناهــــــا امللــــــل الظــــــاهط يح ــــــا بــــــن   ــــــط، اػــــــماعيل الطػــــــىهي )ت 

 (.316إلاػالمية صـ
(

83
( املسضػة الفطحاثية: لـمل جشـط امل ـازض ال ـي بـحج أيـسينا ئهـ  مسضػـة  هـصا الاػـمل فـي عـسج، وئفمـا أ ـاضت بىجـىز مسضػـححج، ثحمـالج هـصا 

( تلعــل املتــرجمل لــه قـس زضغ فــي أحــسلهما، أو لعلــه دطـأ علبــي وقــع تيــه 291، 289ظايــس وجعـع ) كــىع، املــسضاغ إلاػــالمية صــإلاػـمل فــي 
 مترجمىه.

(
84

 .473، 472( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

85
 .473الشني، الؼناا الباهط صـ - 97( باػنجله، العقس السمحج صـ

(
86

م(: قامد عن  أفقا  زولة بني ضػىم، واثذصت من املقطافة بـطزاع عاصـمة ل ـا، 1538/هـ945 –م 1454هـ/858( السولة الطاهطية )
 (.121وثىه  حتم ا عسز من الؼال حج لحنحهي قبيل زدىم العسمافحج اليمن. )ابن السيبع، بوية املؼحفيس، صـ 

(
87

 .379( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ
(

88
وكل اليه، ومن لمل يطلبه وّل اػحعاج عليه افعم هللا ملكا يؼسزه، وقام ملسو هيلع هللا ىلص يا ( من هصه  حازي : من  لب القضاا واػحعاج عليه 

عبس الطحمن: ّل جؼأم الاماض  تافل اج ثىتها من مؼألة جعن عليها واج ثىتها عن مؼالة ثإكل اليها )ابن تطحىج، ئبطاهيمل بن عني بن 
م، 1986هـ /1416، الطبعة  وه ، 11ىم  قضية ومناهج  حكام، صـم( ثب ط  اضحكام في أص1396هـ/799دمحم اليعمط  )ت 

 متحبة الكليات  ظهطية(.
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ر وثثس بارلطًثثٞ ٗظٚفثثٞ اه طثثا١ باهؿثثخط ًثثطرني   مٔثثس اهػثثوطاْ اهلثثثريٜ بثثسض أبثث٘        ٗ

َ باثثس اًتِثثاع ٗامتثثصاض  ا أْ 1536ٓثثث/943َ( األٗن كاُثثن غثثِٞ 1569ٓثثث/977طثث٘ٙطق )ل 

ًا  ا٢ً  هٕ:   زلس ًّ ٙكو  هو طا١ غرين   ت وسٖ  ن حثني جيثس   اهػوطاْ   ٙ بى هٕ مصض

اهػوطاْ ًّ ٙتخٌثى ٓثصٖ ادػثؤهٚٞ  أ ثاَ بثٕ ًثسٝ  كثريٝ حػثِن  ٚثٕ غثريرٕ حتثٟ ل راثٚني             

 .(89) باهطمٚٞ بس اهللؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ م

   َ ٗهثثثٚؼ كٌثثثا أؾثثثاض1537ٓثثثث/ 944 ا أْ اد لثثثٍ مثثثاز ًثثثطٝ أخثثثط٠ ٗر وثثثسٖ ثاُٚثثثٞ غثثثِٞ   

َ  ٗرباثٕ   شهثم كثى ًثّ رثطلٍ هثٕ  ٗشهثم ألغثباب         1547ٓثث/ 954إُٔ ر٘اٖ غثِٞ   (90)اهؿوٛ

 ًِٔا: 

  رطةتٕ هثٕ ٗ  غثٚاق حسٙثثٕ مِثٕ ًتػوػثى   حسٙثثٕ راضخيٚثًا  ثصكط أُثٕ           أْ اهؿوٛ

َ كٌثا أؾثطل ًثّ  بثى      1547ٓث/954َ ثٍ ٗهٕٚ ثاُٚا غِٞ 1536ٓث/943ر٘ن  طا١ اهؿخط 

ّٗلثٕ ابِتثٕ ٗاغثتِابٕ              ثٍ ضحى  ن مسْ باثس اُاعاهثٕ اه طثا١  فثطح ب٘قث٘ي مٌثٕ اهطٚثب ٗظ

َ  ثثٍ  1539ٓثث/ 946ٓطٙٞ. ًّٗ ثٍ ضحى  ن ًلثٞ غثِٞ   اهتسضٙؼ   ادسضغٞ ادِك٘ضٙٞ ٗاهعا

َ ثثٍ ضحثى  ن ًلثٞ هوخثف ثاُٚثًا      1540ٓثث/ 947ماز  ن مسْ  و ٛ مٌٕ اهطٚب  س ر٘  غِٞ 

َ 1540ٓثث/ 954َ   لٚف ٙلْ٘ حسٙثٕ ادتػوػى راضخيًٚا ٗٙصكط غِٞ 1542ٓث/949غِٞ 

 َ.1539ٓث/946 بى غِٞ 

ق حسٙثٕ مّ ر٘هٚتثٕ اه طثا١   لٚثف ٙ٘هٚثٕ     ٗ شا ا  ضِا إُٔ شكط شهم رعاًِا ٗ  غٚا

َ ٗٙاعي ُفػٕ ٗٙطحتثى  ن مثسْ ٗٙعٗلثٕ مٌثٕ اهطٚثب اهثصٜ ٓث٘  ثس         1547ٓث/954ثاًُٚا غِٞ 

 َ؟!.1540ٓث/947ر٘   بى  ش  غِٞ 

خ  ا دا ٓ٘ ًأه٘ ا حِٚٔا  حٚث    !غِٞ( ؟47ثٍ ٓى ٙا ى أْ ٙعى ماظبًا  ن ٓصا اهػّ ) 

ّْ اهػثوطاْ بثسض أبثث٘ طث٘ٙطق  ثثس        رثصكط ًكثازض رطةتثثٕ أُثٕ رثعٗج     ًثثّ  بثى   ن لاُثثب أ

غثثثثِٞ  كّوفثثثثٕ ب ثثثثطا١ٝ خطثثثثاب اهػثثثثوطاْ اهاثٌثثثثاُٛ غثثثثوٌٚاْ اه ثثثثاُُ٘ٛ   لثثثثاًع اهؿثثثثخط    

كُ٘ثثٕ  اضثثًٚا ًثثّ لاُثثب ٗٗظٙثثط هثثٕ  ٗ ا دثثا أًثثطٖ بثثصهم  ٗضمبثثا األعثثاث       1537َٓثثث/944

  ٗاهسضاغال اه ازًٞ غتثبن ًا شٓبِا  هٕٚ.

                                                           
(

89
 ، والقاض ي بالطعية: لمل فجس له ثطجمة في امل ازض املحاحة، ػىاا شكط عنس باػنجلة. 472( الشني، الؼناا الباهط صـ

(
91

 .472( الؼناا الباهط صـ 
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ٕ    اهثاُٚثثٞ ر٘هٚتثثٕ اه طثثا١ ادثثطٝ ٗهاثثى    كاُثثن كثثصهم بطثثػب ٗ حلثثاح ًثثّ اهػثثوطاْ ُفػثث

 اُعمثاج ٗظثى بثٕ مخػثٞ أؾثٔط  اثعي ُفػثٕ        (91) ت وسٖ خوفا هو اضٛ غا  بّ ذلٌس باًاٚبس 

ـ  (92)حكثثى هثثٕ   ضمبثثا  ثثس رلثثْ٘ رثثسخ ل  ٗااُعمثثاج   رؿثثط ادكثثازض  ن ُثث٘ع ٓثثصا اهتؿثث٘ٙ

َ( 1540ٓثث/ 947بارلطًثٞ )ل  اهػوطاْ  ٕٚ   ػازض اهؿخط ًتجٔا  ن مثسْ مِثس مٌثٕ اهطٚثب     

  اغتِابٕ ًسضغًا كٌا شكطُا آُفا.

 مِس ًثا أُت ثى اهٚٔثا غثِٞ     (93) ٗ س ر٘ن اهفتٚا ٗاهتسضٙؼ ٗاه طا١   ًِط ٞ أقباْ٘ مبٚفاٞ

  ٗشهم مِسًا  اَ مبٌٔٞ اهت٘غب بني اهػوطاْ بسض ٗغوطأُا ثثث كٌثا شكثطل    1547َٓث/955

 غاب ا.  

ٞ قِّ ُتالٕ اهاوٌٛ: .4 ٞ ًؤهفثال كثثريٝ   رلتوثف اهاوثَ٘ ٗقثِ٘ف       ف بارلطًث   (94) اداط ث

 ٗ ميلِِثثا حكثثطٓا ٗرلثثاز روثثم ادؤهفثثال ًف ثث٘زٝ اا ًثثا أؾثثطُا اهٚٔثثا ٗٓثثٛ  وٚوثثٞ لثثسا  

 ٗر ػٌٚٔا عػب اهاوَ٘ اآلرٚٞ:

 :موٍ اهف ٕ ٗ س قِف اآلرٛ (1

 ٗٓٛ ُ٘ماْ: اهفتاٜٗ-1

 طربٔثا ابِثٕ ظٙثّ     أ( اهفتا٠ٗ اهلرب٠ اهثيت أطِثب  ٚٔثا ٗأغثٔب  ٗرث٘  ٗ  ٙطربٔثا        

 .(95)اهاابسّٙ موٛ

ب( اهفتا٠ٗ اهكػط٠ ٗرػٌٟ باهفتا٠ٗ اهلجطاُٚٞ ٗٓٛ اهثيت غثأي مِٔثا اهف ٚثٕ ذلٌثس      

بّ موٛ باهافٚف اهلجطاُثٛ  ٗمسٚثن كثصهم ُػثبٞ هبوثس اهػثا٢ى ًسِٙثٞ اهلجثطّٙ         

   ٞ ( 380  ٗمثثثسز ًػثثثا٢ؤا )بثثسٗمّ   ألثثثاب مِٔثثثا اهف ٚثثٕ بارلطًثثثٞ ٗٓثثث٘ مبٚفاثث

  ب ٙثٍ ثثث حطثطً٘ل    ًِٔا مبلتبٞ األح اف هوٌدط٘طثال ٗر٘لس ُػدٞ ًػأهٞ  

 .(96) ٗض ٞ (238 ) (877)ٗأخط٠ بط ٍ   ٗض ٞ (355)(   876ض ٍ )

                                                           
(

91
 (.       114م )باػنجلة، العقس السمحج صـ 1564هـ/971الصحط وفىاحيها، ثىفي بالويل ػنة ( ػالمل بن دمحم بامعيبس: قاض ي 

(
92

 .       162( باجمام، السض الفادط صـ
(

93
 .    361( اضحساز، الشامل في ثاضير حضطمىت ومذاليف ا 

(
94

 .475ــ  473صـ الشني، الؼناا الباهط – 381العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ-162( باجمام، السض الفادط صـ
(

95
 وضقة )ت اضغ متحبة  حقا، للمذطى ات ثطيمل(. 241( ثقع في 879( ثىجس نسخة منها بمتحبة  حقا، للمذطى ات ضقمل )

(
96

 م.       2117( قام عبس الععيع عى  الوطا ي بححقي: مؼا ل الط اض  منها، وفام  ها زضجة املاجؼححر من جامعة حضطمىت 
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 (97) ًؿثثلاٝ ادكثثباح هؿثثطح اهاثثسٝ ٗاهػثث ح  ٗاهػثث ح  أٗؾثثطح اهاثثسٝ  ادكثثباح-2

ٓث  ٗاهاثسٝ ٗاهػث ح   أحلثاَ اهِلثاح     946ضًطاْ غِٞ  8اهصٜ  طغ ًِٕ   

  ٗ ثس طبثع  ًٗثّ طباارثٕ     َ(1497ٓثث/ 903هوف ٕٚ ذلٌثس بثّ أمحثس با طثى )ل    

 َ  باِاٙٞ بػاَ اجلابٛ.2004ٓث/1425طباٞ زاض ابّ حعَ  بريٗل  

وثٛ  ذلٌثس بثّ م   مبثس اهلل ٗاهطحبٚٞ   موثٍ اهفثطا٢ض هاًثاَ أبثٛ      اهطحبٚٞ: ؾطح-3

ٗموٍ اهفطا٢ض اهثصٜ ٓث٘   ثٕ اد٘اضٙث      َ( 1181ٓث/577اهطح  ابّ ادتفِِٞ )ل 

اهاوٍ كٌا ٗضز   اخلرب  ٗاهفطا٢ض  ًٍّ أؾطف اهاوَ٘ ٗالؤا    س اًط بتاوٚ

 .(98)ل٘ٓطٖ كٌا لا١   اهػري 

ٗ ثثس آثثتٍ بٔثثا اهاوٌثثا١ ٗمثثين بٔثثا اهف ٔثثا١ كُ٘ٔثثا  طٙثثسٝ   بابٔثثا; مِاٙثثٞ  ا٢ ثثٞ ؾثثطحا      

ٗااًثاَ غثبب ادثاضزٙين     َ(1359ٓثث/ 761ابث٘بلط اهػثبيت )ل   ٗح٘اؾٛ ٗ ٘ا٢س موٚٔا ًثٍِٔ:  

 َ(. 1591ٓث/999َ( ٗاهؿِؿ٘ضٜ )ل 1501ٓث/907)ل 

األٗن  ٌٚثا  طثى مثّ    ٗ س أحل    ُٔاٙٞ اهؿطح  كوني ُعًٌا ًٍِٗٔ كصهم بارلطًٞ  

ابِثٕ     ٗمسثٟ اهؿثطح  شٜٗ اهفطٗض ٗاهطز موٍٚٔ ٗاهثاُٛ    ػٌٞ اه كال ٗؾطحٌٔا أٙطثاً 

ٞ  بثثثث " ٗ ثثس ح  ٔثثا ٗمّوثث  موٚٔثثا األغثثتاش أكثثطَ ًبثثاضن      (99)"اهثثسضٝ اهعٓٚثثٞ   ؾثثطح اهطحبٚثث

 َ.2007ٓث/ 1428مكباْ  ٗطبان مّ زاض ابّ حعَ  بريٗل  هبِاْ  

  م س ٓصٖ اهؿطٗح ٙبني اهفاظٔا ٗٙ٘ض  ًااُٚٔا ًع بػب  لا١ ٓصا اهؿطح كاجل٘ٓطٝ

 ٕٚ هوف٘ا٢س ٗاهتخ ٚ ال  اضا ٞ ان شكط اهِك٘ص ٗااغتساي ٗمعٗ اا ٘اي ٗااغتؿثٔاز  

 .(100)ٗشكط هوٌاتٌس ٗادػا٢ى ًصٙ  مبا   ٙتاطض هٕ اهِاظٍ ًّ ااب٘اب 

 اإلؾلاي ادسهلٍ   حلٍ ضط٘بٞ باطّ اهطحٍ. كؿف-4

    ٗا ُسضٜ أٜ اهؿطٗح ٙاين.(102) موٟ ؾطح ادِٔاج   دلوسّٙ (101) ُلن-5

                                                           
(

97
)ت ــــــاضغ متحبــــــة  حقــــــا،  1151، 1151، 1149ي مقسمحــــــه فــــــي نســــــط متحبــــــة  حقــــــا، للمذطى ــــــات ضقــــــمل ( كمــــــا أػــــــماه مإلفــــــه فــــــ
 للمذطى ات ثطيمل( 

، أ ط، عن  ثحقيقه:  عيب 118صـ 11م( ػحر اعالم النبالا،  1347هـ/ 748( الصهني،  مؽ السين دمحم بن أحمس )ت 98)
 الطػالة، بحروت.م، مإػؼة 1993هـ/1413الاضفإوط، الطبعة الحاػعة، 

(
99

 .473( الشني، الؼناا الباهط صـ
(

111
 .6( ع باج، مقسمة ثحقي: السض  العهية صـ 

(
111

( النتد هي اػحسضاك الحصحيح أو ظياز  قيس أو شكـط اضخـال،، وهـي مؼـألة لطيفـة أدطجـد بسقـة فظـط وئمعـاج )اضرطجـاني، عنـي بـن 
 م، زاض ئحياا التراذ العط ي، بحروت(.2113هـ /1424، 1، ط198م( الحعطيفات، صـ 1413هـ/ 816دمحم )ت 

(
112

 وضقات )ت اضغ متحبة  حقا، للمذطى ات ثطيمل(. 7مجاميع في  2561( ثىجس نسخة منها بمتحبة  حقا، للمذطى ات ضقمل 
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مسثاٖ   (103)َ( 1519ٓثث/ 926احل٘اؾٛ موٟ ؾطح اهثطٗض هعكطٙثا األُكثاضٜ )ل   ثث 6

 ٗهسٖ: ح٘اؾٛ ضٙاض ادطاهب موٟ ًػا٢ى ؾطح ضٗض اهطاهب.

 ثث ُلن موٟ حتفٞ ابّ حجط.7

 .  احلف ًِػم-8

 موٍ اهفوم ٗاهل٣ٚٞ: ٗ س قِف  ٕٚ: (2

 .(104)   اهفوم ضغاهٞ-1

   ادٚ ال. ضغاهٞ-2

  ٌٚا حيتاج  هٕٚ   ًاط ٞ األٗ ال ٗمسن اه بوٞ ًٗاط ٞ اهػامال. ًؤهف-3

   اهاٌى باهطبع اجملٚب. ضغاهٞ-4

   ظى ااغت٘ا١. ضغاهٞ-5

   اخت ف ادطاهع ٗارفا ٔا. ضغاهٞ-6

 احمل  ٕ احملطضٝ. اجلساٗي-7

   ٔا   اهاطض.  ظى ااغت٘ا١ هوؿخط ًٗ٘ا أضل٘ظٝ-8

   ًاط ٞ اهعى باه رياط. أضل٘ظٝ-9

 .  ًاط ٞ مسن اه بوٞ جلٔٞ اهؿخط ًٗا  طبٔا  ُٗعٌٔا ضغاهٞ-10

 موٍ اهتك٘ف: ٗقِف  ٕٚ: (3

  اهثطز   ٗااحتاز  ٗٓ٘اهت٘حٚس ٗقخٚ  اامت از   رلفري طا٢فٞ اه٘حسٝ  ح ٚ ٞ-1

 .َ(1240ٓث/638)ل موٟ طا٢فٞ ابّ مطبٛ

 .  اه ٔ٘ٝ ضغاهٞ-2

 موٍ اهػٚاغٞ: ٗقِف  ٕٚ (4

  موٟ بٚاْ اه طٚٞ اه٘ا اٞ   اهِكٚخٞ  أٜ ُكٚخٞ ادو٘ن اهتِبٚٔال-1

 موٍ احلػاب: قِف  ٕٚ (5

  موٍ احلػاب رتاو  باهبٚ٘ع ٗاهطثٌاْ ٗاإل ثطاض ٗاه٘قثاٙا ٗاهكثساق      ضغاهٞ-1

 ٗاهات   ًأخ٘شٝ ًّ موٍ اجلرب ٗاد ابوٞ.

                                                           
(

113
 م(.1432هـ/ 836( الطو  هى: ضو  الطالب ّلبن املقط  )ت

(
114

 وضقات )ت اضغ متحبة  حقا، للمذطى ات ثطيمل(.   7مجاميع في  2561( ثىجس نسخة منها بمتحبة  حقا، للمذطى ات ضقمل 
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 :موٍ اهتاضٙذ: قِف  ٕٚ (6

رلٌٚثى موثٟ طب ثال األغثِٜ٘  ادؿثٔ٘ضٝ بطب ثال اهؿثا اٚٞ         أٗ شٙى أٗ رتٌٞ-1

ٗ ثثس بٚطثثٔا ابِثثٕ    َ(1370ٓثثث/772األغثثِٜ٘ )ل  ٍمبثثس اهثثطحٚ جلٌثثاي اهثثسّٙ  

ٕ  اهطٚب ضؾثف اهثعاي اهثطزٜ    "ٗمسآثا    1575َٓثث/ 983  غثِٞ   باس ٗ اٝ ابٚث

   ٜ ْ  ٚثثٕ أؾثثٚا١ مجٚبثثٞ    :ٗ ثثاي "  اهتلٌٚثثى ٗاهتثثصٙٚى موثثٟ طب ثثال األغثثِ٘

 .(105) ًفٚسٝ

 ٗااحكا٢ٚٞ اارٚٞ ربني ُتاج بارلطًٞ اهاوٌٛ  ٗر٘ظمٕ بني اهاوَ٘  ٗربٚاْ حاهتٕ:

 اإلةاهٛ ًطب٘ع رلط٘ط ًف ٘ز اهاوٍ اهاسز

 8 2 1 5 اهف ٕ 1

 10 ثث 1 9 اهفوم ٗاهل٣ٚٞ 2

 2 - ثث 2 اهتك٘ف 3

 1 - ثث 1 اهػٚاغٞ 4

 1 - ثث 1 احلػاب 5

 1 - ثث 1 اهتاضٙذ 6

 23 2 2 19 اإلةاهٛ

 

ٍ        ر ًٚصٖ:   رتوٌص موٟ ٙس اد لٍ هٕ اهاسٙس ًثّ اهطث ب أحتفتِثا ادكثازض بثصكط مثسز ًثِٔ

ذلٌثثس مبثثساهطحٍٚ ٗذلٌثثس مبثثساه ازض احلبثثاُٛ  ٗ  (106)مبثثساهلل بثثّ ذلٌثثس باغثثِجوٕ ٗٓثثٍ:

ٖ: موٛ اهصٜ ةع  تا٠ٗ ٗاهسٖ اهلرب٠  ٗمفٚف اهسّٙ اهطٚب اهصٜ بٚض ؤ  أبِا(107)بالابط

  ٗمبثثساه ازض مبثثساهلل (108)ٗمٌثثط –كٌثثا أٗضثثخِا شهثثم  -اآلغثثِٜ٘ كتابثثٕ شٙثثى طب ثثال 

ٗغثثاس اهثثسّٙ بثثّ مثٌثثاْ  ٗأمحثثس بثثّ مٌثثط      ذلٌثثس بثثّ أمحثثس بثثا موثثٛ اهافٚثثف  ٗبا طثثى  

موثثٛ بثثّ ٗمبثثساهطمحّ بثثّ مٌثثط اهاٌثث٘زٜ   ٗاهلثثازٜ بثثّ مػثثٚى   ٗاجلافثثطٜ  ٗاهاٚثثسضٗؽ  

ساهطحٍٚ مبثثثساهطمحّ باؾثثثِٚفٛ  ٗمبثثث  ٗحػثثثني بثثثّ موثثثٛ بالثثثابط     ٗمبثثثساهطمحّ خثثثطز   

                                                           
(

115
 .474( الشني، الؼنا الباهط، صـ

(
116

 .115( باػنجله، العقس السمحج صـ
(

117
 .379( العيسضوغ، النىض الؼاتط صـ

(
118

 .85( بامذطمة، أعالم في أػط  آم أ ي مذطمة صـ
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موثٛ بثّ زاٗز   ٗمبثساهلل اهاث٘ٓف    ٗمبساهلل بثّ ذلٌثس اهاجٚثى     ٗم٘ض باماًط  ٗباؾِٚفٛ  

 .(109) بطآٍٚ مبساهلل با طىٗاهػفٚاُٛ  

هاوٕ ًّ ادػتخػّ ٗ  غٚاق اهاطض اهتثاضخيٛ هلثصٖ اهؿدكثٚٞ  اْ ُثبني      ًِٔجٕ اهتاضخيٛ:

ًازرثثٕ اهتاضخيٚثثٞ ًثثّ   ادثثِٔف اهتثثاضخيٛ   كتابثثٕ "ضؾثثف اهثثعاي" ٗشهثثم باثثس ةثثع ُكثث٘ص    

خلٌػٞث أمث َ   ٗٓثٛ ُكث٘ص رطاةٚثٞ    َ( 1610ٓثث/ 1019هباةثاي )ل " اهسض اهفاخطكتاب: "

ز    حطثطًٚٞ  ضٝ اةاهٚثٞث مّث اهلتثثاب ادف ث٘ث ص اا أُثثا راطثٛ قث٘ث ٗ ثثس    ٗضغثٍث  وثٞث روثم اهِكث٘ث

  ٕ ٌّثث  اُفثثطز بثثث ث ًِٔثثا  بٌِٚثثا غثثب  ّ رثثطالٍ   اهِخثثط" ب ةثثتني  ثث زٝ "ٕ اهطٚثثب   بٌٔثثا م ضثٌث

 ٔا١ اهصّٙ رطلٍ هلٍ    س ربني هٛ اارٛ:  اهف 

  دلٌوثثٕ رثثطالٍ هاوٌثثا١ ٗ  ٔثثا١ حطثثاضَ      كتثثاب بارلطًثثٞ "ضؾثثف اهثثعاي"   مت ثثس أْ أ .1

  ُكثا ا -ادف ٘ز–اهلتاب أرٟ ُٗتالٍٔ اهاوٌٛ   مبكِفارٍٔ اهؿا اٛ خسً٘ا ادصٓب

ّ  بف ٔا٢ٔا ٗاهتاطٙف اهؿا اٛ اهف ٕ خسًٞ   لٔ٘زٓا ٗ بطاظ حلططً٘ل ٕ  خث ي  ًث  لاوث

 .هوطب ال شٙ 

ّْ كتاب بارلطًٞ "ضؾف اهعاي" لا١ شٙث  اٗ رتٌثٞ اٗ رلٌثٚ  هطب ثال اهؿثا اٚٞ       .2 ضغٍ أ

َ( اهؿثثٔريٝ اهثثصٜ رثثطلٍ هاثثسز ًثثّ   ٔثثا١ اهؿثثا اٚٞ   بثث ز   1370ٓثثث/ 772هألغثثِٜ٘ )ل

ّْ ُباس حطثطً٘ل ٗقثا٘بٞ اركثاهلا ع٘اضثط بث ز اإلغث َ لاوثن        (110)اإلغ َ    ٗٙبسٗ أ

( رطةثٞ   ٙاثبد حطثطً٘ل ح ٔثا ُٗكثٚبٔا ًثّ       1289طاةثٕ اهثيت بوػثْن )   األغِٜ٘   ر

روم اه الٍ   وٍ رعٔط   طب ارٕ غري مخػٞ رطالٍ  حسآا هف ٕٚ حططًٛ ٓ٘ ذلٌثس  

ٗاهب ٚثٞ هف ٔثا١ اُتٌث٘ا  ن حطثطً٘ل      (111)َ(1216ٓثث / 613بّ مبساهطمحّ أبٛ مبٚس )ل

 .(112)اُتػابًا

                                                           
(

119
 .84( بامذطمة، أعالم في أػط  آم أ ي مذطمة صـ

( 277م( فـي جـع يحج حـىي )1245هــ/ 643ظ من أهمل وأ  ط كحب ثطاجمل الشاتعية:  بقات تق اا الشاتعية ّلبن ال ـالا )ت ( يبر111)
( ثطجمـة، و بقـات الشـاتعية ّلبـن  ـ بة )ت 1419م( في عشـط  أجـعاا حـىي )1369هـ/ 771ثطجمة، و بقات الشاتعية للؼبكي )ت 

 ة.( ثطجم784م( في أض عة أجعاا حىي )1447هـ/ 851
(

111
صـــ 1م(  بقــات الشــاتعية، ثحقيــ:: كمــام يىػــا اضحــىت،   1371هـــ/772(  ػــنى ، جمــام الــسين عبــس الــطحيمل بــن اضحؼــن )ت 

 م، زاض التحب العلمية، بحروت.1987هـ/ 1417، 1، ط 74
(

112
ي اضخحـــــر م( وأحمــــس بــــن أ ــــ1277هـــــ/ 676م( وئػــــماعيل دمحم اضحضــــطمي )ت 1212هـــــ/ 619( وهــــمل: ضايعــــة بــــن حؼــــن اضحضــــطمي )ت 

 2،   216صـــ  1م( ) ػــنى ،  بقــات الشــاتعية  1343هـــ /744م( ودمحم بــن عبــس هللا اضحضــطمي )ت 1328هـــ /729اضحضــطمي )ت 
 (.329، 328، 281صـ 
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األغثثِٜ٘   رطاةثثٕ  حٚثث  شكثثط اغثثٍ اهف ٚثثٕ اربثثع بارلطًثثٞ   كتابثثٕ ُفثثؼ ًثثِٔف  .3

 ٕ هطوثثب اهاوثثٍ  زٗضٖ اهاوٌثثٛ ٗاهػٚاغثثٛ   اجملتٌثثع     ُٗػثثبٕ ٗه بثثٕ  ٗؾثثٚ٘خٕ ٗاضحتاهثث

 شكط أٍٓ ٗأبطظ ًكِفارٕ  ٗخيتٍ روم اه ةٞ بصكط اه٘ اٝ.

ّْ   ٔا١ حططً٘ل اهصّٙ رطلٍ هلٍ بارلطًٞ   كتابٕ; ٍٓ ًّ   ٔا١ اه ثطْ اهااؾثط    .4  

مؿط ادٚ زٜ عػب ًا أ كثخن مِثٕ روثم اه الثٍ  ٗهلثْ٘ أْ       اهػازؽ –اهلجطٜ 

ّْ ادثثسز اهػثثاب ٞ مِٔثثا  ثثس ماجلٔثثا ٗرثثطلٍ    روثثم ادثثسٝ اهعًِٚثثٞ ٓثثٛ مكثثط بارلطًثثٞ  ٗأ

ٌّٕ اهطٚب   "  زٝ اهِخط".  هف ٔا٢ٔا م

5.           ٌِّٕ   ٙلتفد بارلطًثٞ   كتابثٕ ادف ث٘ز أْ جياوثٕ رثطالٍ هف ٔثا١ حطثطً٘ل   ثس ضث

غثثطزًا; ألُٔثثا   شٙثثى رثثطالٍ ٗهٚػثثن ًػثثت وٞ بثثصارٔا  طثث  مثثّ كثصهم حثث٘ازث غثثطزٓا  

 ُفطازٖ بباض ًِٔا  ٗهاى اهصٜ زماٖ هصهم راطٙف اهاا  اإلغ ًٛ عث٘ازث حطثطً٘ل   

 اهصٜ لٔؤا ًثى ًا لٔى رطالٍ   ٔا٢ٔا.

ًّ قِٚإ   ثس غثب ٕ   -ٗٓٛ شكط ح٘ازث   كتب اه الٍ–ٗ  رلّ ٓصٖ اهططٙ ٞ 

ٌّثٕ اهطٚثب )ل   1514ٓث / 920)ل  بٔا ؾِبى َ(   "اه ث زٝ"   1540ٓثث/ 947َ(   "اهتاضٙذ"  ٗم

ًكثثثّ أرثثثٟ باثثثسٖ كتوٌٚثثثصٖ باغثثثِجوٞ )ل  َ(   "اها ثثثس 1578ٓثثثث/ 986ٗغثثثاض موثثثٟ ُفثثثؼ ادثثثِٔف 

َ(   "اهِثثثثثث٘ض اهػثثثثثا ط"  ٗبا  ٚثثثثثثٕ )ل باثثثثثثس  1628ٓثثثثثث /  1038اهثثثثثثٌني"  ٗاهاٚثثثثثثسضٗؽ )ل  

َ(   "اهػِا اهبآط"  بثى ٙلثاز   1682ٓث/1093)ل )لَ(   "راضخيٕ"  ٗاهؿوٛ 1630ٓث/1040

 إُٔ ًِٔف غاض موٟ ض٢ٕ٘ ًؤضخ٘ اهطب ال   ب ز اإلغ َ.   

 : الخاتمة

ثث مط ن حططً٘ل اهاسٙس ًّ ااغط ٗاهبٚ٘رال اهاوٌٚٞ  ًّٗ ٓصٖ ااغط ٗاهبٚ٘ل اغطٝ آي ابثٛ  

ٗ طثاٝ ًٗثؤضخني    رلطًٞ    س ظٔط بٔا اهاسٙس ًّ اهاوٌثا١ بتدككثال رلتوفثٞ ًثّ:   ٔثا١     

 ٗ ولٚني ٗازبا١ ٗغري شهم.

ثث ٙاس مبس اهلل بّ مٌط بارلطًٞ موٌا ًّ اام َ هٚؼ   حططً٘ل عػثب  بثى ًٗثّ اهاثا      

 ااغ ًٛ  ٙطآٛ موٌا٢ٕ.

ثثث اكتػثثب بارلطًثثٞ ًاثاضف ٗخثثربال موٌٚثثٞ ًلِتثٕ بثثاْ ٙاثثس ًثّ: اهف ٔثثا١ ٗادفثثتني ٗاه طثثاٝ     

 ؿاطا١.ٗادؤضخني ٗاهفولٚني ٗاازبا١ ٗاه
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ثثثث   ٙلثثّ بارلطًثثٞ باٚثثسا مثثّ اهػٚاغثثٞ ٗاهػثثوطٞ كٌثثا ٓثث٘ حثثاي ًاعثثٍ موٌثثا١ حطثثطً٘ل   

ٗضمبا غريٓا ًثّ بث ز ااغث َ  بثى كثاْ ًؿثاضكا ٗضامسثا هػٚاغثتٔا ٗقثاُاا هلثثري ًثّ            

 طاضارٔا   لاْ ًػتؿثاض اهػثوطاْ  ٗمطثسٖ ااميثّ  حتثٟ ٗاْ اقثطسَ اهػثوطاْ أل ثطب         

 ا طبا٢ٕ ٗاْ كاْ ٗاهسٖ.

( ًف ث٘زا  ٗاهب ٚثٞ   19( ًثّ ُتثاج بارلطًثٞ اهاوٌثٛ ًِثٕ )     23لّ اهباح  ًّ حكط مثسز ) ثث مت 

 اه وٚوٞ لسا ر٘ظمن بني رلط٘ط ًٗطب٘ع.

ثثثث زمثث٘ٝ ادطاكثثع اهاوٌٚثثٞ ٗاهبخثٚثثٞ ٗاهبثثاحثني هواٌثثى ٗاهتِ ٚثثب مثثّ رثثطاث بارلطًثثٞ اهاوٌثثٛ            

 ادف ٘ز  ٗاهاٌى موٟ زضاغتٕ ٗحت ٚ ٕ ُٗؿطٖ.

 ٗاهلل اد٘   هوك٘اب   
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 المصادر والمراجع

 أوال املصادر:

 َ( 1370ٓث/772بّ احلػّ )ل  ٍاألغِٜ٘  ةاي اهسّٙ مبس اهطحٚ

َ  1987ٓثث/  1407طب ال اهؿا اٚٞ  حت ٚ : كٌاي ٙ٘غف احلث٘ل  اهطباثٞ األٗن     .1

 زاض اهلتب اهاوٌٚٞ  بريٗل  هبِاْ.

 َ( 1598ٓث/1019بّ غطاج اهسّٙ )ل ّباةاي  ةاي اهسّٙ ذلٌس بّ مبس اهطمح

2.     ٘   ضاهثثسض اهفثثاخط   أمٚثثاْ اه ثثطْ اهااؾثثط  زضاغثثٞ ٗحت ٚثث : ز. ذلٌثثس ٙػثثوٍ مبثثس اهِثث

 َ  رطٍٙ هوسضاغال ٗاهِؿط  اهٌّٚ.2008ٓث/1429اهطباٞ األٗن  

 َ(1578ٓث/986بّ ذلٌس بّ أمحس )ل باغِجوٞ  مبس اهلل

 ضٙذ اه طْ اهااؾط  حت ٚث : مبثس اهلل  راضٙذ اهؿخط ادػٌٟ اها س اهثٌني اهفاخط   را .3

َ  ًلتبثثثٞ اإلضؾثثثاز  قثثثِاا١   2007ٓثثثث/1428ذلٌثثثس احلبؿثثثٛ  اهطباثثثٞ األٗن   

 اهٌّٚ.

 َ(.1630ٓث/1040با  ٕٚ  ذلٌس مٌط اهطٚب )ل باس 

ذلٌثس احلبؿثٛ  اهطباثٞ األٗن      حت ٚ : مبس اهللراضٙذ اهؿخط ٗأخباض اه طْ اهااؾط   .4

 .  َ  ًلتبٞ اإلضؾاز  قِاا1999١ٓث/1419

 َ(1540ٓث/947بّ أمحس )ل بارلطًٞ  اهطٚب بّ مبس اهلل

ٓثثثث 1408  اهطباثثثٞ اهثاُٚثثٞ   سمبثثثس احلٌٚثث موثثٛ حػثثّ    بثثثٕ:امتِثثٟ  رثثاضٙذ ثػثثط مثثثسْ     .5

 بريٗل  هبِاْ. اجلٚى َ  زاض 1987/

ٗحت ٚ : ذلٌس ٙػوٍ مبثس اهِث٘ض  اهطباثٞ       زٝ اهِخط   ٗ ٚال أمٚاْ اهسٓط  زضاغٞ .6

 َ  ٗظاضٝ اهث ا ٞ  قِاا١  اهٌّٚ.2004ٓث/1425األٗن  

َ  ًطكثثثع اه٘ثثثثا٢   2004ٓثثثث/1425اهِػثثثبٞ  ن اد٘اضثثثع ٗاهبوثثثساْ  اهطباثثثٞ األٗن     .7

 ٗاهبخ٘ث  أب٘ ظ   اإلًاضال اهاطبٚٞ ادتخسٝ.

 َ(1564ٓث/972بارلطًٞ  مبس اهلل بّ مٌط بّ مبس اهلل )ل

اهفتا٠ٗ اهلجطاُٚٞ  رلط٘ط ًك٘ض هسِٙا ًّ ُػدٞ ًلتبٞ ااح اف هوٌدط٘طال   .8

 رطٍٙ  حططً٘ل.

 َ(1545ٓث/952)ل ّ أمحس مٌط بّ مبس اهلل ببارلطًٞ  
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 رثطٍٙ  رلط٘ط  ًك٘ض هسِٙا ًّ ُػدٞ ًطكع اهِث٘ض هوسضاغثال ٗااعثاث     اهسٙ٘اْ   .9

 حططً٘ل.

 َ( 1413ٓث / 816اجلطلاُٛ  موٛ بّ ذلٌس )ل 

َ  زاض احٚثثا١ اهثث اث اهاطبثثٛ  بثثريٗل     2003ٓثثث /1424اهطباثثٞ األٗن    طٙفثثالاهتا .10

 .هبِاْ

 َ( 1566ٓث/974ابّ حجط  أمحس بّ ذلٌس بّ موٛ بّ اهلٚتٌٛ )ل 

   بسْٗ راضٙذ.ادلتبٞ اإلغ ًٚٞ  اهفتا٠ٗ اهف ٔٚٞ اهلرب٠ .11

 (1228َ/ٓث626 لاهسّٙ ٙا ٘ل بّ مبس اهلل اهطًٗٛ ) احلٌٜ٘  ؾٔاب

 .زاض قازض  بريٗلَ  1995اهطباٞ اهثاُٚٞ    اهبوساًْاجٍ  .12

 َ(1537ٓث/944بّ موٛ بّ ذلٌس )ل  ّابّ اهسٙبع  مبس اهطمح

ذلٌثثثس احلبؿثثثٛ  ًطكثثثع  بػٚثثثٞ ادػثثثتفٚس   رثثثاضٙذ ًسِٙثثثٞ ظبٚثثثس  حت ٚثثث : مبثثثس اهلل .13

 َ.1979اهسضاغال ٗاهبخ٘ث اهٌٚين  قِاا١  اهٌّٚ  

 َ(1347ث/ 748ٓاهصٓ   مشؼ اهسّٙ ذلٌس بّ أمحس )ل 

موثثثٟ حت ٚ ثثثٕ: ؾثثثاٚب ااضُثثثؤٗط  اهطباثثثٞ اهتاغثثثاٞ      غثثثري امثثث َ اهِثثثب ١  أؾثثثطف   .14

 َ  ًؤغػٞ اهطغاهٞ  بريٗل  هبِاْ.1993ٓث/1413

 َ(1496ٓث/902)ل  ّاهػداٜٗ  ذلٌس بّ مبس اهطمح

 اهط١٘ اه ًع ألٓى اه طْ اهتاغع  ًِؿ٘ضال زاض ًلتبٞ احلٚاٝ  هبِاْ  بسْٗ راضٙذ .15

 َ(1682ٓث/1093أبٛ بلط )لاهؿوٛ  ذلٌس بّ 

اهػثثِا١ اهبثثآط بتلٌٚثثى اهِثث٘ض اهػثثا ط  حت ٚثث :  بثثطآٍٚ ذلٌثثس اد خفثثٛ  اهطباثثٞ          .16

 َ  ًلتبٞ اإلضؾاز  قِاا١  اهٌّٚ.2004األٗن  

حت ٚ :  بطآٍٚ أمحس اد خفٛ    م س اجل٘آط ٗاهسضض   أخباض اه طْ احلازٜ مؿط .17

 ز  قِاا١ اهٌّٚ.َ  ًلتبٞ اإلضؾا2003ٓث/ 1424اهطباٞ ااٗن  

اهطباثثثثثثٞ األٗن    ادؿثثثثثثطع اهثثثثثثطٜٗ   ًِا ثثثثثثب اهػثثثثثثازٝ اهلثثثثثثطاَ آي أبثثثثثثٛ موثثثثثثٜ٘ .18

  َ  ادطباٞ اهااًطٝ اهؿط ٚٞ  ًكط.1901ٓث/1319

 َ(1678ٓث/1089)ل ٛابّ اهاٌاز  أب٘ اهف ح مبس احل
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األضُثثاٗؤط  زاض ابثثّ كثثثري     سؾثثصضال اهثثصٓب   أخبثثاض ًثثّ شٓثثب  حت ٚثث : ذلٌثث       .19

 ٓث.1414ٓث ث 1406غ٘ضٙا  هبِاْ  زًؿ   بريٗل  

 (1628ٓث/1038)ل  بّ ؾٚذ بّ مبس اهلل ضاهاٚسضٗؽ  مبس اه از

اهِ٘ض اهػا ط مّ أخباض اه طْ اهااؾط  ح  ٕ: ز. أمحس حاه٘ ٗآخطْٗ  اهطباثٞ األٗن    .20

 َ  زاض قازض  بريٗل  هبِاْ.2001

 َ(1650ٓث/1061اهػعٜ  زلٍ اهسّٙ ذلٌس بّ ذلٌس اهسًؿ ٛ )ل

ب اهػا٢طٝ بأمٚاْ ادا٢ٞ اهااؾطٝ  حت ٚ : لرب٢ٚى غوٌٚاْ لب٘ض  اهطباٞ اهل٘اك .21

 َ  زاض اآل اق اجلسٙسٝ  بريٗل  هبِاْ.1979اهثاُٚٞ 

 َ( 1396ٓث/799بّ موٛ بّ ذلٌس اهٚاٌطٜ )ل  ابّ  طحْ٘   بطآٍٚ

ٓث 1406ربكطٝ احللاَ   أق٘ي األ طٚٞ ًِٗآف األحلاَ  اهطباٞ األٗن   .22

 .اهلوٚال األظٓطَٙٞ  ًلتبٞ 1986/

 َ( 1699ٓث/1111ذلٌس أًني بّ  طى اهلل )ل احمل   

 قازض  بريٗل  بسْٗ راضٙذ. مؿط  زاضخ قٞ األثط   أمٚاْ اه طْ احلازٜ  .23

 ثانيا: املراجع

 األك٘ع   مسامٚى بّ موٛ )اه اضٛ( 

َ  ًؤغػثثٞ اهطغثثاهٞ  1986ٓثثث/1406ادثثساضؽ اإلغثث ًٚٞ   اهثثٌّٚ  اهطباثثٞ اهثاُٚثثٞ    .24

 بريٗل هبِاْ  ًلتبٞ اجلٚى اجلسٙس  قِاا١  اهٌّٚ.

 بارلطًٞ  موٛ غا  ذلٌس

َ  زاض حطثثثطً٘ل 2005ٓثثثث/1426أمثثث َ   أغثثثطٝ آي أبثثثٛ رلطًثثثٞ  اهطباثثثٞ األٗن   .25

 هوسضاغال ٗاهِؿط  اهٌّٚ.

 َ(1977ٓث/1398باٗظٙط  غاٚس بّ م٘ض بّ طآط )ل 

 ٌّ  بسْٗ راضٙذ.قفخال ًّ اهتاضٙذ احلططًٛ  ًلتبٞ اهث ا ٞ  مسْ  اهٚ .26

 1961َٓث/1381اهفلط ٗاهث ا ٞ   اهتاضٙذ احلططًٛ  زاض اهطبامٞ احلسٙثٞ   .27

 غاٚس غوٌٚاْ )اهسكت٘ض( اجلاٚسٜ  مبس اهلل

اهػثثوطِٞ اهلثريٙثثٞ األٗن   حطثثطً٘ل  أططٗحثثٞ زكتثث٘ضاٖ  كوٚثثٞ اه بٚثثٞ  )ابثثّ       .28

 َ  زضاغٞ غري ًِؿ٘ضٝ.2003ٓث/1424ضؾس( لاًاٞ بػساز  

 َ(1960ٓث/ 1380ذلٌس بّ أمحس )لاحلجطٜ  
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دلٌثث٘ع بوثثساْ اهثثٌّٚ ٗ با٢وثثٔا  حت ٚثث  ٗركثثخٚ  ًٗطالاثثٞ:  مسامٚثثى موثثٛ األكثث٘ع     .29

 َ  ًلتبٞ اإلضؾاز  قِاا١  اهٌّٚ.2004ٓث/1425اهطباٞ اهثاهثٞ  

 َ(1962ٓث/1382احلساز  موٜ٘ بّ طآط )ل 

ٌثس ٙػثوٍ مبثس    اهؿاًى   راضٙذ حططً٘ل ٗرلاهٚفٔا  زضاغٞ ٗحت ٚ  ٗ ٔطغٞ: ز. ذل .30

َ  ًطكثثثع حطثثثطً٘ل هوسضاغثثثال اهتاضخيٚثثثٞ  2016ٓثثثث/1437اهِثثث٘ض  اهطباثثثٞ ااٗن  

 ٗاهت٘ثٚ  ٗاهِؿط  ادل   حططً٘ل.

 َ(1955ٓث/1375)ل بّ مبٚس اهلل ّاهػ اف  مبس اهطمح

ٗآخثثطْٗ    زاَ اه ثث٘ل ًاجثثٍ بوثثساْ حطثثطً٘ل  حت ٚثث  ذلٌثثس بثثّ أبثثٛ بلثثط باشٙثثب    .31

 َ  زاض ادِٔاج  لسٝ  اهػا٘زٙٞ.2005ٓثث/1426اهطباٞ األٗن  

َ  ًطثابع غثخط    1992ٓث/1412  حت ٚ  ااحلاَ  اهطباٞ ااٗن   ق٘ب اهطكاَ .32

 لسٝ  اهػا٘زٙٞ.

 َ(1967ٓث/1387بّ ذلٌس بّ حاًس )ل اهػ اف  مبس اهلل

لتبثثٞ اداثثاضف   َ  1998ًٓثثث/1418رثثاضٙذ اهؿثثاطا١ احلطثثطًٚني  اهطباثثٞ اهثاهثثثٞ       .33

 لسٝ  اهػا٘زٙٞ.

 بّ ضاؾس )اهسكت٘ض( عاهػِٚسٜ  مبس اهاعٙ

ادثثثثثثثساضؽ اإلغثثثثثثث ًٚٞ اهٌِٚٚثثثثثثثٞ   مكثثثثثثثط اهسٗهثثثثثثثٞ اهطغثثثثثثث٘هٚٞ  اهطباثثثثثثثٞ األٗن    .34

 َ  اهطٙاض.2003ٓث/1424

 َ(2001ٓث/1422اهؿاططٜ  ذلٌس بّ أمحس بّ مٌط )ل

ادٔثثثالط  ادسِٙثثثٞ ادِثثث٘ضٝ    َ  زاض 1994أزٗاض اهتثثثاضٙذ احلطثثثطًٛ  اهطباثثثٞ اهثاهثثثثٞ      .35

 اهػا٘زٙٞ.

 قاحل مبس اهلل ٍاهااًطٜ  مبس احللٚ

بثثّ لافثثط اهلثثثريٜ ادلِثثٟ أبثث٘ طثث٘ٙطق  اهطباثثٞ األٗن   اهػثوطاْ بثثسض بثثّ مبثثس اهلل  .36

 َ  رطٍٙ هوسضاغال ٗاهِؿط  اهٌّٚ.2006ٓث/1427

 ًلتبٞ األح اف هوٌدط٘طال  رطٍٙ حططً٘ل.

  ٔاضؽ ًلتبٞ األح اف هوٌدط٘طال. .37

 َ(1960ٓث/1380بّ ٓاؾٍ  ذلٌس اهاوٜ٘ )لا

َ  رثطٍٙ هوسضاغثال ٗاهِؿثط     2002ٓثث / 1423راضٙذ اهسٗهٞ اهلثريٙثٞ  اهطباثٞ األٗن     .38

 اهٌّٚ.

 


