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 :ةــــــاملقذم

جىىلم هزه الذساظت مً خلُلٍت جامً ؤّن هالم العُاظت     

وؤلاداسة هىالم الحب، ًاظغ بالغخه الخاـت فخىىلم واكخه 

ت اإلاىاظبت، لخىفخذ ِلى مىٍىمت مً اإلاّاوي وؤلامياهاث  الخّبحًر

في الىق  –التي جط يء فُىلاتها املخُلت في مغادسة حغشافُت 

ط بفّلها الٍشفي اإلاادي الحالت العُاظُت وؤلاخعا –ؤلابذاعي 

 وخفاثفها اإلاممىهُت.

ذ لىالم العُاظت وؤلاداسة ؤن ًشجلي بلى معخىي الىالم        هٍش

شف الّشب بالففاخت، وسحش البُان،  ُِ البالغي الجمُل، فلذ 

فىه ببرود الّفب، والحلل، والذًباج،  وحّىدوا هالمهم ختى ـو

ىا في جزّوق وؤخزوا بسحشه ختى ؼّبهىه بىغمت ألاوجاس، وؤخّع 

 هىشب ألالحان، وهاٌشوا ـُاغت الىالم 
ً
ؤلفاٌهم، وؽىة ووشبا

بغت ألالىان، فجذًش بمً ًخيلم ؤن ًخيلم ببالغت  بّلذ الآللئ ـو

وحماٌ، وهزا ما دِاها خلُلت بلى دساظت الشظاثل العلىاهُت 

هزه، ومداولت الىؽف ًِ ملذساتها البالغُت والجمالُت فما 

لعُت مفخىخت ؤمام الباخشحن والظُما صالذ الذساظاث ألاهذ

 الجاهب الىثري مجها. 

 أغراض الرسائل السلطانية 

ـىسث الشظاثل العلىاهُت الجاهب العُاس ي وؤلاداسي في خُاة     

مىس الحىم آهزان، وما 
ُ
املجخمْ ألاهذلس ي في ِفش بني ألاخمش، وؤ

ًخّلم بإهل الذولت مً سوابي، وؤواـش فُما بُجهم، ؤو بحن 

 .ً  آلاخٍش

الجذ هزه الشظاثل، ؤمىس ؤلاداسة والخىٍُم الذاخلي،       ِو

ْ واللماء  والاكخفاد، وما ًخّلم بالحُاة الّامت، والدؽَش

ُت.   وؼاون الِش

ت بحن      ومً هىا حاءث ؤغشاك هزه الشظاثل، وملاماتها مخىِى

، وولب الّىن، وبحن تهذًذ الخاسححن  التهىئت، والخىلُت، والٌّض

 الانذلسية في عصر بني ألاحمر اغراض الرسائل السلطانية
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اث ِّذة، بدعب اإلالام والحالت والغشك الزي هخبذ فُه كامذ ِلحها هزه  الشظاثل الشظمُت، وهي مىلِى
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لّهىد، وألامان، وسظاثل ًِ اللاهىن واإلاخمشدًً، بلى سظاثل ا

م  الفلح، وؤلاسؼاد، بلى الشظاثل اإلاىحهت بلى ملام الشظٌى الىٍش

( ت ؼاون الذولت مً "ميؽىساث جخّلم بإهل الزمت ؤو (، خاٍو

ُت، ومً والًت ِهىد ؤو خلْ ؤو دِىة بلى الجهاد ، في ظبُل  الِش

ٌٍ ؤو ؤمش بمّاكبت الجىاة" ش ووا  . (1)هللا ؤو جىلُت وٍص

وإرا ما ؤسدها جفيُف هزه الشظاثل ِلى سظاثل داخلُت، ما يهم     

الذولت في جفٍشف ؤمىسها، وسظاثل خاسحُت، في الّالكاث مْ 

اث، كذ جىذسج جدذ باٍب  الذٌو ألاخشي فان بّن اإلاىلِى

واخذ، مشل الاظدىجاد، والفخىخاث، والجهاد، والؽىش ِلى 

،
ً
وهزا ما ًمىْ جفيُفها  اإلاّىهت، جدذ باب الشظاثل الحشبُت مشال

اث مْ بّن،  ً لخذاخل بّن اإلاىلِى ِلى الفىفحن اإلازوىٍس

فمال ًِ ـّىبت مّشفت مذي غلبت غشك مّحن ِلى هزه 

الشظاثل فُما برا كعمذ ِلى ؤنها سظاثل، ظُاظُت، واحخماُِت، 

واكخفادًت، لزلً كعمىاها ِلى الىدى آلاحي، ِس ى ؤن جيىن 

ف، الن ول سظالت جخ خلف ًِ ألاخشي باخخالف ؤٌعش للـى

الغاًت التي اوؽئذ مً ؤحلها وإن واهذ في مبىاها الخاسجي ؤو 

اث:  -ِىاـشها البىاثُت، مخمازلت بلى خذ ما. ومً هزه اإلاىلِى

ًزهب الىخاب في هزا الغشك بلى "بعي  التهنئة واملعاًذة: -1 

ورهش ما ًخفف به  (2)الىالم في ؼىش هللا ، وحٍُّم الىفش"

ُه مً كىة، واكخذاس، وإكذام، وما لجِؽه مً بمياهاث اإلاشظل بل

الىفش، برا واهذ التهىئت بهزا الخفىؿ، وجىَشغ ٍِمت هزا 

ذجه، ؤّما في التهىئت بالضواج  الىفش مً خالٌ ببشاص كىة الّذو، ِو

والؽفاء، فٍُهش الياجب مذي فشخه ومؽاسهخه للمخاوب 

  بعشوسه، ووإّن الياجب هى اإلاهىإ ولِغ املخاوب.

وجفّذس هزا الغشك، بلُت ؤغشاك الشظاثل العلىاهُت،     

اث لمىُت ؤخشي،  عمذ فُه بىشح مىلِى ٌُ ؛ ألهه غشك 
ً
اهدؽاسا

اث ظابلت.   مً خالٌ التهىئت بمىلِى

اث التهىئت التي ًشاظل فحها،      لى الشغم مً هثرة مىلِى ِو

ىا هجذ حؽابه
ّ
 وحّذد ألاغشاك التي جدملها الشظالت الىاخذة، فةه

ً
ا

إحي الاخخالف في مهاسة   في لغت الىّخاب، وؤظالُبهم، ٍو
ً
واضحا

ه.  لخه في وشح مىلِى  الياجب، وواكخه ألادبُت، ووٍش

، ألنها جترهب مً ِىاـش ِّذة،       ٌى
ّ
وجىماص هزه الشظاثل بالى

فحها الذِاء، واإلاذح للمخللي، وإٌهاس كذساث اإلاىخفش، وشجاِت 

. حىىدِه، وإبشاص ؤهمُت هزا ؤلاه
ً
 ومعخلبلُا

ً
 جاص، آهُا

ومً سظاثل التهاوي، ما بّث بها العلىان الغني باهلل*، بلى      

ت ، (3)ظلىان مفش ألاؼشف**، يهىئه فحها باظخّادة ؤلاظىىذٍس

كاثال: "بّما بّذ خمذ هللا الزي حّل كالدة ؤلاظالم ِلى الذوام، 

ذسه ،... اللىي الزي ال ٌغالب ك(4)آمىت مً الاهخشام والاهدؽاس

 (5)باالخدؽاد والاظخىشاس، والفالة والعالم ِلى ظُذها ومىالها

دمحم سظىله... والحاٌ ما ِلمخم، بدش صاخش ألامىاج، وحُاد لمشتها 

وحعلم، والفبُان في  (7)، فالىفىط بلى هللا ججهش(6)مفابشة الهُاج

بحن  (8)اإلاياجب جذسب ِلى مىاكف الؽهادة وحّلم... والحاٌ جضجى

الحشب والعلم... واسجلاب ِاكبت الفبر ِلى خماة الذبش... وظٌى 

ت ؼجى ـذوسهم... لحهذمىا  لهم الؽُىان هُاد سغش ؤلاظىىذٍس

ّىدوا حّىاث العىاخل في سمتها...  (9)سغىس ؤلاظالم بفذمتها، َو

ب ِلى 
ّ
ؽُمىا ظُىف الخغل ّشة الىّشة... َو

َ
خللفىا في اللذط ه ٍو

 
ّ
حشادهم، وخلق بلحها مشادهم...  (10)بن وما الؽام... فما هى بال

ختى اؼترن الؽشن بّن ؤظىاسها، وكام الجهب بمعخىشف 

ش الىاط... واسي الؽذة مً ًخذاسن الفشج... وهفش  ِِ
ُ
دًاسها... ور

هش الحم ِلى الباول...  خضب هللا، مً ال غالب له ًىفشه... ٌو

شهله خُث جلف
ُ
ُه... فخشج الّذو الخاظش ِّما خاصه، العُىف ج

فبادسها ِىذ حّّشف الخبر املخخاٌ، مً ؤزىاب اإلاعّشة في ؤبهى 

هذي ؤٍِم الّبر بلى تهىئخىم جىحر بها
ُ
ؤحىدت  (11)الخبر، اإلا

ه ًشحر مً 
ّ
 بهزا الفخذ... وما جدللىاه ؤه

ً
الاسجُاح... وما صادها بجحا

ؼفلت اإلاعلمحن لهزا اللىش، الزي ال صاٌ ًىشكه ما وشق ؤهل 

ت ِلى  مً ِىذ هللا ال ًدعب  ؤلاظىىذٍس
ّ
ذ بال مش ألاًام ... والفٍش

بالذِاء ؤلِعىت فمالثه... وهللا ال ًلىْ ًِ الجمُْ ِىاثذ 

 . (12)آالثه"
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بذؤ الياجب سظالخه بما ًىاظب اإلالام، فلذ خمذ هللا حّالى      

لى ِلى هبُه ) (، زم رهش الحاٌ التي ِلحها ألاهذلغ، مً ـو

ذاء، ودوام الاظ خّذاد، لشد الخىش ِجها، جلً الٍاهشة ميابذة ألِا

ر جشدًذها في سظاثل بني ألاخمش، والظُما اإلاخّللت بإمىس 
ُ
التي هث

ذاء، داللت ِلى خىش العلىه بُذ ألاظبان،  الجهاد، وملاجلت ألِا

ت، خُث ٌؽترن اإلاعلمىن في الذفاُ  زم ؤؼاس بلى خادزت ؤلاظىىذٍس

خحن دخل ًِ ؤسلهم، بّذ رلً ًزهش ـىسجحن مخلابلخحن، 

ألاظبان اإلاذًىت، وما ؤخذزىه فحها، مً الجهب والهذم، وؤزشه في 

هفىط الّىاط، زم ًفف الحاٌ التي ؤِلبذ خشوج ألاظبان مً 

ٍهش مذي ابتهاحه وفشخه بهزا الىفش، زم  ًُ اإلاذًىت، وفي الجهاًت 

ًذِى هللا حّالى لخىفُم العلىان، مْ ؤلاؼاسة بلى خاحت ألاهذلغ 

ِىن مً حمُْ اإلاعلمحن، ألّن خاٌ ألاهذلغ بلى ول معاِذة و 

شها.   لِغ ؤفمل مً خاٌ هزه البالد الّشبُت التي جم جدٍش

خىّشس هزا البىاء في ؤغلب سظاثل التهىئت بالىفش      يىن (13)ٍو ، ٍو

ه 
ّ
الاخخالف في التهىئت بالضواج والؽفاء، بإن ًخدذر الياجب ووإه

شهض نّهئ هفعه بهزه اإلاىاظبت العُّذة. ٍو ِلى الحذر العُّذ،  ًُ

ففه بمبالغت هبحرة  .(14)ٍو

الٍهحُر هى اإلاشظىُم الزي ًفذسه  الظهائر الرسمية: -2 

العلىان، ؤو مً ًىىب ِىه، بما ًخّلم بالخُّحن بةداساث الذولت 

ّماٌ   مً ؤكاسب  –املخخلفت، مً هّخاب وكماة ووالة، ِو
ً
هم غالبا

م ِىدهم، العالوحن، ؤو مّمً وان لهم ؼشف الخذمت، وُعج

هشث فحهم الىفاًت وؤلاخالؿ للذولت  هما حؽمل الٍهاثش،  –ٌو

ىّم بها العالوحن  ًُ ؤلاكىاِاث، ؤو الهباث، ؤو الامخُاصاث التي 

 لبّن ؤلافشاد، ظىاًء ؤ واهىا ِاملحن في الذولت، ؤم غحر رلً. 

وفي هزه الىخب، ًخم مذح العلىان الزي ؤـذس الٍهحر،      

خفىؿ بهزا الٍهحر، وعّن الىحح والذِاء له، ومذح امل

وؤلاسؼاد للّامت، ولفاخب الٍهحر، والذِاء له بالخىفُم، مْ 

ؤلاؼاسة بلى ش يٍء مً الخدزًش له بإّن هللا حّالى ًشاه والعلىان 

 ًخابّه. 

ل بلُىا، ما رهشه لعان الذًً بً الخىُب،      وؤكذُم ٌهحٍر ـو

بً ًىظف*، ألعي  ًخّلم باالمخُاصاث التي ؤِىاها العلىان دمحم

. وفُه ًزهش الياجب (15)هـ643بىش بً ُمهُب اللخمي**، ِام 

ى به 
ّ
اإلاعّىغاث التي دِذ بلى هزا الٍهحر، وما وان ًخدل

ه اخلق 
ّ
املخفىؿ به مً ـفاث، ؤوحبذ بـذاسه: "... به

 خُث ٌهشث له 
ً
، وؤهشمهم ِهذا

ً
، وؤفملهم كفذا

ً
 –ؤولُاثه وّدا

ذه هللا  ًّ الح، مُامحن ؤزاس آساثه ألا  –ؤ ـُلت، وباهذ في الّفالح وؤلـا

اث، ؤجّم ما جىحبه  مىاكبه الجمُلت، ووحب له مً الّىاًت واإلاٍض

فها  مّاسفه وجلخمُه مجادجه وصهادجه، التي ال ًفىذ في ـو

ه 
ّ
ؤخمُّ مً خفٍذ ِلُه مشجبت  –دام ِضه  –واـف، وؤِلً بإه

جب . زم ًزهش اليا(16)ـذوس الّلماء الشاسخحن في الّلم"

بن  –ؤِلى هللا ؤمشه  –الامخُاصاث التي ًخمّخْ بها ـاخبه: "وؤمش 

ُلت الضهُت... ما اوّشدث بها الّادة لهما  ٌعخمش ولضوحه الحشة ألـا

... مً ـشف الىٍش في بِؽاسها، وصوىاتها بلحهما، 
ً
، وخذًشا

ً
كذًما

لُمّا رلً في ؤخّمِ الىحىه... وججذًذ بخيام ما بإًذيهما مً 

غ ألامالن، الٍهاثش، و  ألاوامش اللذًمت والحذًشت، واإلاخممىت حعَى

لاب بِلابها  افها، لهما وأِل ِلى اخخالفها، مخباًً ؤحىاظها وؤـو

شد لؽشوائهما... ومً اجفل بهما 
ّ
بلى الخإبُذ والخخلُذ... وؤن ًى

ٌى  الحماًت، الاظخمشاس  اًت، ومـى حمُل الّىاًت وخفُل الِش

شد الّمل به مذي ألاًّ 
ّ
ام، وجخىالى الخمؽُت له، مً غحر الزي ًى

 .(17)اهفشام ِلى الذوام"

هحر ًبّحن واحب روي الاخخفاؿ مً الىالة،     
ّ
وفي نهاًت الٍ

والّماٌ، وغحرهم، ججاه ـاخب الٍهحر وجىفُز مممىن الٍهحر: 

م، مً الىالة والّماٌ  هحر الىٍش
ّ
"فمً وكف ِلى مممىن هزا الٍ

ؤلاجماس، والامخشاٌ، بن ؼاء  وظاًش والة ألاؼغاٌ، ولُخلله بغاًت

 .(18)هللا"

 ِلى ؤسعّت     
ً
ادة ما حاء هزا الىُى مً الشظاثل ملّعما ِو

، ؤّولها: الخىبت، ؤو ملذمت الشظالت، وزاهحهما في رهش (19)ؤكعام

ؤهمُت الىٌُفت، وؤهمُت بوّام العلىان بها، وزالث ألاكعام 
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اف مً ٌعخدم الىٌُفت، مً ِذٌ ودًً وؼشف  ٌّشك ؤـو

اًا والىفاثذ الّامتو  . (20)عب، وسابْ ألاكعام، في الـى

وفي هزه الشظاثل ًيىن الترهحز ِلى رهش اظم الصخق     

 ما 
ً
ىّم بها، وهشحرا

ُ
ُفت، واظم العلىان اإلا املخفىؿ بهزه الٌى

هحر
ّ
خ هزا الٍ  . (21)ًزهش الىّخاب جاٍس

رسائل مخاطبة الرعية في النصح، وإلارشاد والتىجيه،  -3 

وجدمل هزه الشظاثل، هفاثذ  ي بفتٍح أو سىاه:والبشر 

وإسؼاداث، ودِىاث الالتزام الذًني وألاخالقي، ودِىاث للىخذة 

ذاء، وعؽاساث الّىفش والفخذ، والخّبئت للبُّت،  ت ألِا وملاِس

 . (22)وخذًث الجّىت والّىاس

يىن الخىاب فحها بفُغت الجماِت، ولِغ اإلافشد، فهي       ٍو

لّىاط ومً هزه سظالت بّث بها الغنّي باهلل بلى مىّحهت بلى ِاّمت ا

ُت، جخخق باإلاىاَِ والحىم جلُذ ِلحهم في اإلاعاحذ، ًزهش  الِش

ُت ِلى العلىان، وما ًىلُه العلىان، مً  في بذاًتها خلىق الِش

ُخه، كاثال: "وؤهخم ؤولُائها الزًً ال هّذخش ِجهم  ىاًت بِش اًت ِو ِس

، وال نهمل في جذبحرهم ما ًش
ً
خلاد، هححا ، وععبب هزا الِا

ً
مش غبدا

ٍٍت هلّفها  ال وغفل ًِ هفُدٍت جشؼذهم برا غفلخم، ومِى

ِلُىم... وهشض ى بالّعهش لخىام ؤحفاهىم، وبالىّذ لختُر 

بُخىم..." ـِ
(23) . 

بّذ رلً ًلّذم لهم اإلاىاَِ والىفاثذ، في ؼّتى مىاحي خُاتهم،      

م بالذًً وألاخالق، واإلاّامالث، والاظخّذاد للجهاد: 
ّ
مّما ًخّل

اثفها الىباس فىّملىها... والضواة  "الفالة الفالة فال تهملىها، وٌو

ؤختها اإلايعىبت، ولّذتها اإلاىخىبت، املحعىبت، وساِىا خّم الجاس، 

مىا اللشآن ـبُاهىم، وخزوا ِ
ّ
ل لى ؤًذي الذِشة والفّجاس... ِو

فهى ؤّط هزا اإلابنى... وحاهذوا ؤهىاءهم... وزابشوا ِلى ُخلم الّلم 

والخّلم... ومً لم ًدعً الشمي فلُخذسب، وباجخار العالح بلى هللا 

ًَ }فلُخلشب...  ِعِشٍ
ْ
خ
ُ ْ
ًَ امل ىا ِم

ُ
ىه

ُ
ي
َ
 ج

َ
َل َوال ُْ ىَ

ْ
ىا ال

ُ
ْوف

َ
ىا  ,ؤ

ُ
َوِصه

ْعَخِلُِم بِ 
ُ ْ
اِط اإلا

َ
ِلْعى

ْ
ْىا ِفي  ,ال

َ
ش ّْ

َ
 ح

َ
اءُهْم َوال َُ

ْ
ؼ

َ
اَط ؤ ُعىا الىَّ

َ
ْبخ

َ
 ج

َ
َوال

 ًَ ْسِك ُمْفِعِذً
َ ْ
 . (25)"(24) {ألا

ُتهم،      ّىد زاهُت بلى رهش مأزش بني هفش، ومبلغ ِىاًتهم لِش َو

وتهُئت ول ما ًدخاحىهه، خاـت الفلشاء مجهم والمّفاء ، ومً 

 رلً بىاء 
ً
اإلااسظخان، الزي بىاه هى ووالذه ؤبى الحّجاج، ؼاسخا

لهم هذف بىاثه، ولشوسة ؤلاهفاق ِلُه، إلاا له مً فاثذة، وؤهمُت 

في دسء اإلافاظذ، ومّالجت اإلاشض ى واملجاهحن، واإلاغتربحن: 

ذ  "وكاِذجىم الُىم كاِذة الذًً، والّاكبت للمخلحن، وكذ اختِر

زاس الىباس... وهي ماسظخان، ًمم بها ؤًامىا وؤًام اإلالذط والذها آلا

مىىم اإلاشض ى اإلاىشخحن، والمّفاء اإلاغتربحن مجهم واإلاىتزخحن... 

... فىدً بن ؼاء هللا  ىا الّىٍش في هزا اإلاهم خحر ؼشُو فاؼِش

هدبغ له ألاوكاف التي ججشي إلاشفله... فلِؽاوس ؤخذهم همخه 

مُىه" عخخذم ٌعاسه في واِت هللا ٍو هتهاء , وعّذ الا (26)ودًىه، َو

مً ِشك هفاثده ومىاٍِه، ًزهّشهم بىحىب الّمل بها، ألنهم 

ؤخم الىاط بلٌى اإلاىاَِ، مبذًا في رلً، كىة العلىان، بإّن 

هفاثده ًجب بن جىّفز: "ومً وساء هزه الىفاثذ ِضم ًتهُإ بلى 

جبر اليافت ِلى بجباُ سؤيها وساًتها"  . (27)غاًتها ، ٍو

ا مؽبّت باألفياس الذًيُت، وآلاًاث وجىماص هزه الشظاثل، بإنه     

لت، هشحرة ألافياس، وكذ ًخخللها  اللشآهُت، والحىم، وجإحي وٍى

، وبشص في هزه الشظاثل (28)الخىشاس باألفياس في بّن ألاخُان

لت في الحُاة  الياجب لعان الذًً ابً الخىُب، لخجشبخه الىٍى

اتها: الىحح(29)والىخابت، وكشبه مً ظالوُىه ، ، وؤهم مىلِى

وؤلاسؼاد، والبُّت، والذِىة للىخذة والجهاد، والحث ِلى الفالة 

 والضواة، وهلل بؽشي الىفش والفخىح. 

ٌهشث هزه الشظاثل بعبب هثرة الحشوب  الرسائل الحربية: -4 

ً لهم، واهلعام  والفذاماث بحن ِشب ألاهذلغ وألاظبان املجاوٍس

الث مخىاخشة، وفي هزه الشظاثل ج ف اإلاّاسن اإلاعلمحن بلى دٍو ـى

ذّتها، وهلل ؤخذار  الذاخلُت والخاسحُت، والجُىػ ِو

ف جدشواث الجُىػ ومىاوساتها،  الاهخفاساث والفخىح، وـو

 والخدزًش مً الّذّو، ومً فشكت الفف.

 بغحرها مً الشظاثل،  واهماصث    
ً
هزه الشظاثل بلفشها كُاظا

خبذ معخعجلت، وجىشح غشلها بذكت وولىح، وهي ؤكل 
ُ
ووإّنها ه
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مً ألاغشاك ألاخشي التي ظبلتها. ومجها ما ـذس ًِ العلىان 

ني** ظلىان اإلاغشب،  * بلى العلىان ؤعي ِىان اإلاٍش ًىظف ألاٌو

ون مْ اإلاغشب ، جخّلم باظخّذاداث ظلىىت غشهاوت الحشبُت للخّا

والظُما بتهُئت ألاظىٌى الحشعي ، لخدفحن الؽىاوئ ألاهذلعُت ، 

 : "اإلالام الزي ًجب 
ً
ت اإلافاحئت ، كاثال لشد غاساث ألاظبان البدٍش

ىا حّّشفىا 
ّ
م، وُب َبشٌّ ِمُم... فةه بلى مشلاجه الدعّشُ... ظالم هٍش

ِىذهم في هزه ألاًام، مً خّذامىم الىافذًً ِلُىا بهذًخىم، ما 

مً اظخذِاء ألاظاوُل اإلاىفىسة مً مدل بوؽائها، والاظخىشاس 

مً ِذد خشواتها واكخىائها، وبادسها لعبر ما ِىذهم مً الدؽّىف 

بلى ما لىا مً ألاظاوُل الجهادًت، واإلالاـذ اإلاذادًت... وؽُش في 

بـالخها وجِعحرها، وهىٍش في ببشام ؤمىسها، لخيىن مشهفت الحذ، 

ل اللفذ... وكذ واهذ ِادة والذهم، وؤصلف هللا آخزة ؤهبتها كب

بلُه، وحذد مالبغ الشخمت ِلُه، بن ًفذس ِىه مىخىب بملذاس 

 .(30)رلً ؤلامذاد، وحُّحن ولّه مً ظىاخل البالد"

    
ً
ا ؤٌهشث الشظالت اظخّذاد غشهاوت إلاعاِذة اإلاغشب، ِعىٍش

بىظاوت ؤظىىلها اللىي، الزي ًجىب البدش، وكذ ولب الياجب 

ً املخاوب بـذاس مىخىب مفّفل، فُه ما ًدخاحه ؤهل اإلاغشب م

 مً اإلاعاِذة الحشبُت لُدعنى لغشهاوت جىفحره. 

الخَ ِلى هزه الشظاثل الدؽابه في البىاء الّام لها، مً      ٍو

شك اإلاىلُى ، والىلىح، والذكت في (31)اإلالذمت والخاجمت ِو

 الىشح. 

م سظاثل ال الشكر على الهذاًا: -5 
ّ
ؽىش الفادسة ًِ دًىان جخّل

 بالجمُل 
ً
ِشُد العلىان مً هذاًا، اِترافا ًَ ؤلاوؽاء، بالشد ِلى ما 

 ما حؽحر هزه الشظاثل، بلى ألازش البالغ، 
ً
ِلى هزه الهذاًا، وغالبا

ت، ووىنها  لهزه الهذًت في اصدًاد كىة اإلاعلمحن، اإلاادًت واإلاّىٍى

 في ـمىدهم، واهخفاسهم, وداللت ِلى مؽاسهت
ً
ؤصحابها في  ظببا

الجهاد، والذفاُ ًِ ألاهذلغ، مما ًاهذ وخذة ألاّمت ؤلاظالمُت في 

  –وحه ألاخىاس، التي تهذدها. ووان ًشفم 
ً
مْ هزه الهذاًا  -غالبا

سظاثل مً ؤصحابها، بلى املخفىؿ بها، وال ًيس ى الىّخاب ؤلاؼاسة 

ىاء ِلحها. 
ّ
 بلحها في سظاثلهم، والش

بادلىن الهذاًا مْ الذٌو الىفشاهُت، ووان ظالوحن غشهاوت ًد    

في ؤوكاث اإلاعاإلات، جىهُذا لحعً الجىاس، وخعً الىىاًا، ولىً 

اإلافادس التي بحن ؤًذًىا، لم حؽش بلى جلً الهذاًا اإلاخبادلت بُجهم، 

 ؤّن ابً خلذون رهش 
ّ
ؤو الشظاثل التي جبىدلذ بهزا الخفىؿ، بال

بلى ظلىان كؽخالت في في هخابه الخٍّشف، ؤن الغني باهلل ؤسظله 

ظفاسة ظُاظُت، إلجمام ـلح بُجهما، وؤؼاس بلى ؤن  الغني باهلل 

ش والجُاد اإلالشباث  ؤسظل مّه هذًت فاخشة "مً زُاب الحٍش

 . (32)بمشاهب الزهب الشلُلت"

 مً ظابلاتها    
ً
، وفحها ًمْ الياجب (33)وهزه الشظاثل ؤكل اهدؽاسا

 ب وظاللخه. واكخه، في اإلاذح والشىاء ِلى املخاو

ومً سظاثل الؽىش، سظالت بّث بها الغني باهلل، بلى ـاخب     

جىوغ ابً ٌغمشاظً، ِىذما بّث بىّاٍم بلى ألاهذلغ، ًفف 

فحها الهذًت بإنها بادسة وُبت، وملذمت إلاىاهب هبحرة ظدخلىها، في 

ظبُل بخالؿ الىُت في اإلاعاهمت في الجهاد في ظبُل هللا: "وإلى 

  ؤًذ هللا –هزا 

ل بححبخه ما  -ظلىاهىم  ... فةهىا وسد ِلى بابىا )فالن(... وـو

 لهزه البالد ألاهذلعُت (34)خملتهم َحفَىه
ً
، (35)مً الىّام، بغازت

وؤلامذاد التي افخخدخم به دًىان ؤِمالىم الّعيُت، وؤِشبخم ِما في 

الىُت، وؤخبر ؤن رلً بهما هى سؼت مً  (36)ظبُل هللا مً بخالؿ

ً حِؾ إلاام، وسفذ مً ِذد، وعّن مً مذد، غمام، وولُّت م

يس ي
ُ
اهت، وؤلامذاد ِلى ؤولها، ومياسمىم ج  (37)وؤّن ِضاثمىم في ؤلِا

اإلااض ي بمعخلبلها. فإزىِىا ِلى كفذهم الزي هلل ؤخلفخمىه، 

وهزا الّمل الَبر الزي خففخمىه، وكلىا ال ًىىش الفمل ِلى 

البالد  ؤهله، وهزا ِبشٌّ ـذس ًِ مدله، فلِعذ بِاهت هزه

فُما  (38)الجهادًت ببذُ مً مياسم حىابىم الشفُْ، وؤلاؼاسة

ام مً خعً الفيُْ"  . (39)ؤظذي ِلى ألاًّ

زم ًزهش الياجب، هُفُت ؤلافادة مً هزه الهذًت، في دِم      

فها، لخيىن خالفت  املجاهذًً، ألّن رلً ؤفمل الىحىه في جفٍش

لىحه هللا. وإؼاسة بلى ما للُخه هزه الهذًت مً جلذًش لذي 

شظلها في اخخُاس ؤفمل العبل في بهفاكها: 
ُ
 إلا
ً
ألاهذلعُحن، وجلذًشا
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 مً الحفىن املجاوسة  "وظنى هللا ظبداهه، ؤن فخذ
ً
حِؽىا خفىا

لغشعي ماللت ... فجّلىا رلً الّام الزي وحهخم، وّمه خماجه، 

وهفلاث سحاله وسماجه، اخخُاسا له ؤسض ى اإلاشافم في ظبُل الخحر 

 . (40)وحهاجه"

ووان الىّخاب ًشهضون في هزه الشظاثل ِلى بٌهاس ؤن ما ًفلهم   

 واهذ  –مً هذاًا 
ً
ا ًّ ِاهت ِلى الجهاد ، لزلً هي مً باب ؤلا  –ؤ

 مً ؤدب 
ً
ا واهىا ًيلىن الؽىش والشىاء ِلُه ظبداهه وحّالى، هِى

املخاوبت مْ مشظلحها، بةبشاص كفىسهم في جىفُت خم مشظلحها مً 

 الؽىش، والّشفان بالجمُل. 

  –وواهىا ٌّمذون بلى ؤلاوىاب     
ً
ف الهذاًا، إلبشاص  –غالبا في ـو

 .(41)ا في دِم املجاهذًًمذي وكّها في الىفغ، وؤزشه

الء مً ؼإن الهذًت، وجخّحر      هزلً واهىا، ٌّمذون بلى ؤلِا

 إلاشظلحها، وبُان مذي 
ً
 وإحالال

ً
ؤفمل اإلاىالْ لئلفادة مجها، جلذًشا

 مؽاسهتهم في ؼشف الجهاد في هزه البالد. 

واهذ ظلىىت  املعاهذات والصلح وثىكيذ املعاهذات: -6 

، ببّن اإلاّاهذاث غشهاوت، جشجبي مْ غحرها  مً الذٌو

والاجفاكُاث، لخىٍُم الّالكت بحن ظلىىت غشهاوت، وحاساتها 

  –الذٌو ألاوسبُت، وهزه اإلاّاهذاث 
ً
  –غالبا

ً
 خشبُا

ً
ما جدبْ ِمال

ا واهذ جىماص بها 
ّ
بُجهما، ؤو بّذ بنهاء مذة بخذي اإلاّاهذاث. إلا

الّالكت بحن الىشفحن، مً ِىف، وخشوب دامُت، دًيُت 

شكُت. وحغش   افُت، ِو

وجىماص هزه الشظاثل بلفشها، وكلت الفىىن البالغُت فحها، ألنها     

بلى غحر الّشب، ممً ال ٌّشفىن البالغت  –غالبا  –مىحهت 

ل. حاءث مباؼشة في الغالب.   الّشبُت، وىنها ال جدخمل الخإٍو

اث هزه الشظاثل الفلح، والّهذ، واإلاهادهت،      ومً مىلِى

لاٌ هادهه مهادهت برا ـالحه، وهي  وهزه في اللغت "اإلافالحت ٍو

ُمحن في صمً مّلىم بؽشوه  في الؽُش ِباسة ًِ ـلح ًلْ بحن ِص

ت"  . (42)مخفـى

 ما جإحي هزه الشظاثل، مدؽابهت في بىائها، جبذؤ بالبعملت     
ً
وهشحرا

م ) ادة ما ًزهش اظم والحمذ والفالة ِلى الشظٌى الىٍش (، ِو

خ الشظالت. اإلاشظل مففال فحها، و   جخخم بخاٍس

ومً هزه اإلاّاهذاث، سظالت بّث بها ؤبى ِبذ هللا دمحم الشاوي*     

، وكذ بذؤ الشظالت بالبعملت  (43)هـ701بلى ملً اساغىن ِام 

م ) (، وؤصحابه الىشام، زم ٌؽُش والعالم ِلى الشظٌى الىٍش

بزهش ؤوشاف اإلاّاهذة، وما جدذ خىم ول مجهما، وبزلً جيىن 

واضحت اإلاّالم ًِ اإلاىاوم الىاكّت في اإلاّاهذة، بفىسة الفىسة 

بِالن التزام بهزا الاجفاق: "لُّلم ول مً ًلف ِلى هزا الىخاب، 

بّن ألامحر ؤبا ِبذ هللا دمحم ابً ؤمحر اإلاعلمحن ؤعي ِبذ هللا هفش، 

ظلىان غشهاوت وماللت وما بلحها، وؤمحر اإلاعلمحن، هىّم لىم ؤيها 

ن خاًمي(، ملً ؤساغىن، وبليعُت، العلىان اإلاٍّم )دو 

يىن بُيىا  ، ٍو
ً
 وفُا

ً
ومشظُت، وهىذ بشحلىهت، بإن هيىن لىم ـاخبا

 . (44)وبِىىم ـلح زابذ وصحبت ـادكت"

     
ً
ََ بىذا

ً
، والتزام ول بّذ رلً ًذخل في جفاـُل بىىد الفلح بىذا

وشف مجها ججاه الىشف ألاخش: "... ًيىن فحها ؤصحابىم ؤصحابىا، 

وؤِذائهم ؤهل كؽخالت ؤِذاءها، وهشفْ المشس والفعاد ًِ 

بالدهم، وؤسلىم مً بالدها وؤسلىا... ِلى ؤن جيىهىا ؤهخم لىا 

فم ؤن ًشحْ بلى واِخىا بلذ مً بالد 
ّ
هزلً، ـاخبا وفُا... وإن اج

ط مً ؤهلها، فُيىن خىمهم في رلً هعاثش بالدها الّذوة، ؤو ها

، وعّذ ظشد ؤوشاف الاجفاق وبىىده، ًخخم الىخاب (45)ألاهذلعُت"

ه ِلى بااللتزام بمممىهه، وصحت ما وسد فُه، بىلْ خي  بالخىٍى

خ الشظالت والّالمت العلىاهُت  . (46)ًذه ِلُه وجاٍس

ول ما وحاءث سظاثل اإلاّاهذاث ِلى هدى واضح، ودكُم في     

ًىشح مً كماًا، مْ الحشؿ ِلى الدعلعل اإلاىىلي واإلاىلىعي 

لبىىد الاجفاق، باِخماد الّباسة الىاضحت التي ال جدخمل مّنى 

آخش، خالُت مً الضخشفت اللفٍُت، خُث ال ِىاًت لهم بها في هزه 

 . (47)الشظاثل
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      ، هما ؤن ظمت ؤلاًجاص باسصة فحها، هزا ما ًخىلبه اإلاىلُى

 .(48)اإلاىكف، الزي ال ًدخمل اللف والذوسان خٌى اإلاّنىووبُّت 

وخافٍذ سظاثل اإلاّاهذاث، ِلى سظىمها، وؤظلىبها، خُث     

( زم واهذ جبخذت بالبعملت والفالة والعالم ِلى الشظٌى )

الابخذاء بزهش ظلىان غشهاوت، مْ الذِاء له، زم رهش 

اء دولت بني املخفىؿ بالشظالت، ولم ًخغحر هزا ألاظلىب ختى اهته

 ألاخمش. 

 ِّما ٌّتري ألامت  الرسائل النبىية: -7 
ً
ت حّبحرا حّذ الشظاثل الىبٍى

ؤلاظالمُت في ألاهذلغ، مً خىف وكلم ِلى مفحرها، بّذما اؼخذ 

لغي ألاظبان ِلحهم، وباجىا ًلممىن البالد ؼِئا فؽِئا، فياهىا 

م ) ذ الشظٌى الىٍش ون ( ٌعخجحرًبّشىن بهزه الشظاثل بلى لٍش

به مً ول ما ًتهذدهم مً خىش ألاظبان، وظلىه ألاهذلغ 

 بإًذيهم. 

 ؤن      
ّ
ولم ٌّشف ِلى وحه الخدذًذ متى بذؤ هزا الفً ألادعي، بال

هزه الٍاهشة، سبما ؤِلبذ الاخخفاٌ باإلاىلذ الىبىي في اإلاغشب، 

الزي بذؤه ؤبى الّباط الّضفي ـاخب ظبخت، وابىه ؤبى 

لذ بلُىا سظالت ، ومً ؤواثل ا(49)اللاظم ت التي ـو لشظاثل الىبٍى

 هخبها ؤبى ِبذ هللا دمحم بً دمحم الجّىان*، ًِ هفعه. 

ل بلُىا، مً ِفش بني ألاخمش، سظالخان هخبهما لعان      وكذ ـو

 ٌ ، (50)الذًً بً الخىُب، ألاولى ًِ ؤعي الحجاج ًىظف ألاو

 . (51)والشاهُت ًِ الغني باهلل دمحم الخامغ

ٌ بذؤث الشظالت  ،الى (52)ألاولى التي بّثها ؤبى الحجاج ًىظف ألاو

                                                -مىلّها: الشظالت، ظلىان اإلاغشب بلفُذة بمّنى

ل(  )الىٍى

فاِوي، وَخعِبي ؤْن َيِهبَّ 
َ
لُّ الِحمى ووُُّمُه            ه ٌِ ني 

َ
برا فاج

عُُمهُ 
َ
 (53)و

الشظالت بهزه اللفُذة، ًبذؤها بخىحُه بّذ ؤن ًذخل بلى   

م ) (، راهشا ـفاجه ووّىجه، وما الخىاب بلى الشظٌى الىٍش

ًىماص به مً البؽش، كاثال "بلى سظٌى الحم بلى وافت الخلم... خاجم 

ألاهبُاء، وإمام مالثىت العماء، ومً وحبذ له الىبىة، وادم بحن 

هذة والحغ، وؤكّش بها اإلاعجضاث ؤزبتها اإلاؽا (54)الىحن واإلااء... رو

 . (55)الجً وؤلاوغ... ظُذ الشظل دمحم بً ِبذ هللا بً ِبذ اإلاىلب"

م )      ( في مً جبّه، والفالة زم ًزهش ازش الشظٌى الىٍش

والعالم ِلُه: "الزي فاص بىاِخه املحعىىن، واظدىفز بؽفاِخه 

ذ الؽمغ، ، وولّ(56)اإلازهبىن... ملسو هيلع هللا ىلص، ما إلاْ بشق، وهمْ ودق

 .(57)ووسخ الُىم ؤمغ"

(، ًزهش وعّذ ؤن ًخلق مً جىحُه الخىاب بلى الشظٌى )     

( ِىذه، ملذما رلً اظم باِث الشظالت، ؼاسخا خب الشظٌى )

هذ واِخه، اإلاّخفم  (58)ِلى رهش اظمه: " مً ِخُم ؼفاِخه، ِو

بعببه، اإلاامً باهلل زم به، اإلاعدؽفي بزهشه ولما جإلم، اإلافخخذ 

وسبه، ًىظف بً  (60)ولما جيلم... اإلاخىظل بلى سض ى هللا (59)لفالةبا

 . (61)بظماُِل بً هفش"

ذ      اسة المٍش زم ًفف ما به مً وحذ وؼىق ؼذًذًً لٍض

 ظبب خشكخه ِلى رلً، للذاللت ِلى ؼذة ؼىكه: 
ً
الؽٍشف، مبذًا

 (63)بلًُ ًا سظٌى هلل، والذمْ ماح، وخُل الىحذ را (62)"هخبه

حماح ، ًِ ؼىق ًضداد ، ولما هلق الفبر، واهىعاس ال ًخاح له 

بّذ رلً ًخغنى بالبالد التي لمذ  (64)بال بذهى مضاسن الجبر"

ذ الؽٍشف، مبذًا كذظُت اإلايان، ومذلال بزلً ِلى حّلله  المٍش

ل جلً اإلاّاهذ: "فُا لها مً مّاهذ به. وبهذي سظٌى هللا ) (، وهٍض

اها، بالد هُىذ بها ِلًُ  فاص مً خُاها، ومؽاهذ ما ؤِىش ٍس

 . (65)الخماًم، وؤؼشفذ بىىسن مجها الجىىد والتهاًم"

ذ الؽٍشف،      اسة المٍش زم ًزهش ؤن ال ًىفئ ٌمإه وؼىكه، بال ٍص

ماهذا رلً باللعم، داللت ِلى ـذق ِاوفخه: "ؤما والزي بّشً 

، ال ًىفي ِلتي بال ؼ
ً
 بادًا

ً
، وؤولًّ للخلم هىسا

ً
شبً، بالحم هادًا

 كشبً"
ّ
تي بال . زم ٌؽُش بؽشح الّىاثم التي (66)وال ٌعىً لِى

ذ الؽٍشف، معخّمال لغت اإلابالغت في  اسة المٍش خالذ بِىه وبحن ٍص

ف، وي ًيىن هزا الؽشح ابلغ في جلبل الّزس، فان اإلاعلمحن  الـى

ذجه.  –ِلى كلتهم  –هىان  ، هشحرا بّذده ِو
ً
 لذودا

ً
ًلاجلىن، ِذوا



 

 2022 /عشر الخامس/ المجلد الثانيمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1467-1480 
1474 

 اغشاك الشظاثل العلىاهُت الاهذلعُت في ِفش بني ألاخمش

 
ّ
ىىا ؤهفعهم ِلى الفبر والجهاد، ٌعخّزبىن واإلاعلمىن كذ وو

اسجً  رلً وي جيىن ولمت هللا هي الّلُا: "واوي إلاا ِاكخني ًِ ٍص

ذجني -وان وان ؼغلي ِىً بً  –الّىاثم  ذاء فًُ  (67)ـو ألِا

ل ظببي بعببً، وؤـبدذ بحن بدش جخالوم ؤمىاحه،  ًِ ـو

ىىا 
ّ
ذو جخيازف ؤفىاحه... في واًفت مً اإلاعلمحن، بً وو ِلى ِو

لًُ لبىظهم"  . (68)الفبر هفىظهم، وحّلىا الخىول ِلى هللا ِو

ولهزا ألاظباب وغحرها، بّث بهزه الشظالت هُابت ِىه، لُادي     

م ) (، مً بهذاء خاملها، ما ًجب اللُام به ججاه الشظٌى الىٍش

ده الؽٍشف.   العالم، والخؽُى ؤمام لٍش

م )     ىهي جىحُه الخىاب بلى الشظٌى الىٍش ( بالفالة ٍو

 مجهم الخلفاء الشاؼذًً سض ي هللا 
ً
لى اله خاـا والعالم ِلُه، ِو

 وّىتهم دون ؤظمائهم، زم ًخخم الشظالت بزهش 
ً
ِجهم، راهشا

شة  ، مْ الذِاء لزلً اإلاىلْ: "وهخبذ بجٍض
ً
مىلْ بـذاسها

ووكاها، ودفْ ِجها ببرهخً هُذ  (69)ألاهذلغ، غشهاوت ـانها هللا

 .(70)ِذاها"

ذ والش       ظالت الشاهُت التي بّثها الغني باهلل دمحم الخامغ بلى المٍش

 .(72)هـ771، ِام (71)الؽٍشف

واهذ ألاهذلغ مىز بذاًت الفخذ ؤلاظالمي لها،  الاستنجاد: -8 

جخّشك إلخىاس خشوب دامُت، ِلاثذًت وظُاظُت، وحغشافُت، 

 للذولت 
ً
 سثِعا

ً
تهذف بلى اكخالِها، والعُىشة ِلحها، وواهذ هذفا

ألاظباهُت آهزان، ختى وادث ؤن حعلي بإًذيهم، بلى ؤن حاء بىى 

ألاخمش، فخىلىا ؤمش الذفاُ ِجها، بّذ ؤن لّفذ اإلالاومت، بعبب 

الحشوب والفتن الذاخلُت، وواهىا ٌعخُّىىن ِلى رلً بغحرهم مً 

الذٌو ؤلاظالمُت، خاـت ِذوة اإلاغشب، وكذ واـلىا في رلً ظىت 

 ّاهتهم بّذوة اإلاغشب. ؤظالفهم ألاهذلعُحن، باظخ

وواهىا في ظبُل رلً ٌّملىن ِلى بسظاٌ الىخب، والىفىد التي      

 جدث ِلى الجهاد، والذفاُ ًِ هزه البلّت اإلاعلمت. 

وكذ ِمذ الىخاب في سظاثل الاظدىجاد، بلى بًجاد اإلابرساث التي      

ف خاٌ اإلاعلمحن، ملاسهت  اظخذِذ ولب الىجذة، مً خالٌ ـو

هما اظخّملىا الخّابحر الذًيُت، مْ جممحن هزه  بإِذائهم،

الشظاثل الىشحر مً آلاًاث اللشآهُت التي جدن ِلى الجهاد، 

 وفماثله، وما ًّذخشه هللا حّالى للمجاهذًً. 

ؤّما ألالفاً فلذ واهذ مخخاسة، بدُث حعدشحر الحمُت،      

والؽفلت، وجخاوب الىحذان و الّاوفت، لخيىن ؤهثر ؤزشا في 

 اإلاشظل بلحهم.  هفىط

ومً رلً سظالت بّث بها، العلىان دمحم الفلُه، بلى ظلىان      

اإلاغشب ؤعي ِىان، ٌعخدشه فحها ِلى هجذة ألاهذلغ، وابخذؤ 

ف ما آلذ بلُه الحاٌ في ألاهذلغ، وما ٌّتري  الشظالت بـى

اإلاعلمحن هىان مً خىف، وكلم ِلى مفحرهم، بعبب جيالب 

اجب، حاهب الخإزحر الىفس ي، والؽّىس الّذو ِلحهم، واظخّمل الي

الذًني، لخيىن للشظالت ؤهثر ؤزشا في الىفغ، في اظخذساس الغىر، 

وشحز الّضاثم، وإزاسة الحمُت، مً خالٌ رهشه، كخل الشحاٌ، 

وظبي اليعاء واللماء ِلى الذًً: "فلذ جىاٌو الّذو... ِلى بالد 

ؤلاظالم، واهخمم حاهبها ول ؤلاهخمام، وكذ اظخخلق 

 .(73)كىاِذها، ومضق بلذانها، وكخل سحالها، وظبى رساسيها ووعاءها"

 حاهب      
ً
بّذ رلً ًخىحه، بىلب الّىن واإلاعاِذة، معخّمال

الترغُب، فلؤلهذلغ مياهتها في الذهُا وآلاخشة، مً خُث وفشة 

خحراتها، وفمل الجهاد فحها: "فابّث باِشً بلى هفش مىاسه، 

ُا فاألهذلغ كىىفها داهُت، واكخباط هىسه، فان ؼئذ الذه

وحىاتها ِالُت، وإن ؤسدث آلاخشة مجها حهاد ال ًفتر، وهزه الجىت 

ؤدخشها هللا لٍالٌ ظُىفىم... وهدً وعخّحن باهلل الٍُّم، 

"ً  . (74)وبمالثىخه اإلاعىمحن، زم بىم ِلى اليافٍش

لذ سظاثل الاظخغازت والاظدىجاد جشد ِلى ِذوة اإلاغشب ؤًام       ٌو

ً، والىفىد جخىالى ِلحها ؼاسخت جيالب الّذو ِلحها، دولت بن ي مٍش

وواهذ اإلاغشب حعخجُب ليل ـشخت اظخغازت، ختى لفٍذ دولت 

يُحن ؤهفاظها ِام . بّذ رلً لم ًىً ؤمام ظالوحن (75)هـ869اإلاٍش

، (76)ألاهذلغ، بال الخىحه بلى اإلاؽشق، خُث اإلامالًُ في مفش

عخفشخىنهم إلاىاـشتهم، بّ ذما جلىّذ بهم ٌعخدشىنهم، َو

 ألاظباب. 
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هي الشظاثل التي جفذس ًِ العلىان، في الحىادر  التعازي: -9 

واإلالماث، وبما ًخّلم بالىفاة، ظىاًء ؤ واهذ وفاة آلاباء، ؤم ألابىاء 

ؤم ألامهاث، ؤم ألاكاسب، وما ؼاولهم، للمىاظاة باإلافاثب، 

لم وجخفُف ازش الفجُّت ِلى ـاخبها، مْ جإهُذ اإلاؽاسهت في ا

 اإلافاب. 

وهزه الشظاثل جىىب ًِ خمىس العلىان بصخفه للّضاء،     

ادة ما جىحه هزه  وواهذ جشفم مْ وفذ سظمي لهزه الغاًت، ِو

الشظاثل بلى العالوحن واإلالىن في الذٌو ألاخشي، برا ما وحب 

 رلً. 

وجىماص هزه الشظاثل باإلًجاص، ألّن خالت الحضن، ال جدخمل وٌى   

ملخاوب وؤإلاه الؽذًذ، وفحها ًيىن الذِاء للمّضي الىالم، لحضن ا

 .ً بؽشه بان الجىت مً هفِب الفابٍش  بالفبر والعلىان، ٍو

 املخاوب بإهه ـلب ال     
ً
مضج فحها الياجب اإلاذح بالّضاء، مفىسا ٍو

 جىعشه اإلافاثب، وال جلُىه ألاخضان. 

ىفى وفي ؤخُان كلُلت، ًمضج الّضاء بالتهىئت، ِىذما ًيىن اإلاخ    

، ٌّحن بّذ وفاجه ابىه العلىان الجذًذ، فُجمْ الياجب 
ً
ظلىاها

ت والتهىئت( في هق واخذ.   اللمِخحن )الخٍّض

ومً هزه الشظاثل، سظالت بّث بها العلىان ؤبى الحجاج     

ه بىفاة والذجه.  ، بلى هٍحره اإلاغشعي، ؤعي ِىان، ٌٍّض ًىظف ألاٌو

، مً ؤلم، وخشكت، جفف الشظالت ألازش الزي جشهه خبر الىفاة

وخضن ؼذًذ: "فةهىا اجفل بىا ما ؤؼشق ألاهفاط بفّذايها، 

واؼجي الىفىط بذايها، وغمش الؽاون بمايها... فُا له مً فاحْ 

لم ًىفْ فُه بال الاظترحاُ، وخىب حعاوي ِىذ الجبان 

اإلالً بإِلى رخاثشه املحعىبت، وؤظنى  (77)والصجاُ... ] ؤـاب [

لىً الّضاء في هزا ألامش، هى مً ِادة . (78)خعىاجه اإلاىخىبت"

ألاًام، التي ال جبلي ِلى خاٌ، والّضاء فُه ؤن العلىان لم ًفبه 

وظِىاٌ  (79)مىشوه، فهى "اللىب الزي جذوس ِلُه الذهُا وآلاخشة"

 ً الفلُذة مً دِىاجه، وحهاده ما "ًخفل لها بىم في الذاٍس

ها اإلابروس  مً البرهت ؤظباب العشوس، وجلش ُِىا جفذ ِلى لِش

. زم يهّىن ِلى العلىان مً هزا ألامش بإهه (80)الهامُت والىىس"

"زبذ ًِ سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اهه كاٌ: برا ماث ؤلاوعان اهلىْ ِمله 

مال  ت، ِو ذكت حاٍس  ًذِى له، ـو
ً
 ـالحا

ً
مً زالر، فزهش ولذا

ًيخفْ به. وكذ احخمْ لها الشالزت والحمذ هلل في هٍم مدعم، 

اهذ له لى ؤن ألامش ًفذي، إلاا (81)الف لها مىه ول مفترق"وج ، ٍو

جىاهىا ِىه، لىً كماء هللا وكذسة الزي ال ساد له، فما ِلُه بال 

م: "واِلمىا ؤًذهم هللا،  الفبر، واللذوة الحعىت بالشظٌى الىٍش

ؤن هزا الخىب الزي وشق رلً الجىاب... لى وان مما ًلبل فُه 

ىذي، لياهذ الىفىط مً خلفان ملامه الفذا، ؤو ٌّمل بعببه ال

 . (82)الشفُْ، وؤولُاثه بّن فذاثه"

له الخبر ختى بّث      بّذ رلً ًخبر العلىان بإهه ما ؤْن ـو

بشظىله بلُه لللُام بىاحب الّضاء، مّخزسا ًِ ِذم ملذسجه ِلى 

 جلذًش ألامىس لحفافت العلىان، لىىه 
ً
الحمىس بصخفه، جاسوا

 له، بر الشظٌى مً روي العلىان، ؤسظل اخذ كشابخه، بحال
ً
ال

ل بىا الخبر، وحهىا بلُىم مً ًىىب  ولِغ مً ِماله: "وؤهىا إلاا ـو

ِىا في ظىت الّضاء، ولىال خىم المشوسة لم هلىْ بشخفت هزا 

زاس فملىم ًلبلها،  ؤلاحشاء، لىً ألامىس مشلىم مً ًخإملها، وألِا

بىا الَشغ ألاحل، ؤبى حّ فش بً الَشغ، والزي ُِىا لزلً هى كٍش

 . (83)اإلاشخىم ؤعي الحعً بً هفش"

هخج هزا الىُى مً الشظاثل، ًِ مداولت هشحر مً  الشفاعة : -10 

ً، اظخخذام مياهتهم، وكذسهم، وؤكالمهم في  "الىخاب اإلاؽهىٍس

 .(84)بِاهت روي الحاحاث ِلى كماء خاحاتهم"

، باإلؼاسة بلى اإلاىدة وؤلاخاء     
ً
وفي هزه الشظاثل ًلىم الىخاب، ؤوال

والاخترام اإلاخبادٌ بحن اإلاشظل واإلاشظل بلُه، زم ًيخللىن بلى 

ً املخاوب  ُت الزي ًشمىن بلُه، ؼاهٍش مىلُى الؽفاِت والخـى

 في الخخام. 

واإلاالخَ ِلى هزه الشظاثل ؤن حمُْ ؤحضائها، جىّشط كمُت     

ِت، فاإلالذمت، واإلاذح، والذِاء حمُّها، جاؼش مّنى الؽفا

 الؽفاِت وهشمها. 

ومً رلً الشظالت التي بّث بها لعان الذًً بً الخىُب، بلى     

ني، في الؽفاِت للاض ي الجماِت في  ظلىان اإلاغشب ؤعي ِىان اإلاٍش
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شعى  اإلاغشب آهزان، كاثال: "اإلالام الزي ًدب الؽفاِت، ٍو

مفي حجشه، لت، ملام مدل والذها الزي،  الىظُلت، ٍو اإلاجن الجٍض

هشم مجذه وولْ ظّذه وصح في هللا حّالى ِلذه، وخلق في 

اها،  ماٌ الفالحت كفذه... ؤبلاه هللا ظبداهه لىظُلت ًِش ألِا

ا هخبىاه بلُىم، هخب هللا لىم ِضه 
ّ
وؼفاِت ًىشم معّاها... فةه

م في ؼان ا ا خاوبىا ملامىم الىٍش
ّ
لؽُخ مؽُذة البىاء... فةه

الفلُه الحافَ الفالح، ؤعي ِبذ هللا اإلالشي، خاس هللا حّالى 

لىاوله... حىابا ِما ـذس مً مشابخىم فُه خم ؤلاؼاسة اإلاخمشلت... 

وظإلىا مىىم ؤن جدبّىه رلً الغشك، والزي سماه بّضمه وكفش 

 زم ًخخم الشظالت بالذِاء للمخاوب.  (85)ِلُه ؤكص ى همه..."

ظاثل، كلُل برا ما كِغ بالشظاثل ألاخشي، وهزا الىُى مً الش     

لىىه ًىحي بىحىد سوح، بوعاهُت، جذِى بلى الّفى ومعاِذة 

 .ً  آلاخٍش

لىثرة ما آلذ بلُه البالد، مً مؽىالث  رسائل فك ألاسري: -11 

ً لذي  وخشوب، وغضواث، ظلي الىشحر مً ألاظشي، واملحخجٍض

شهم، فٍهش هُى آخش  الخفىم، مما جىلب اإلاشاظلت بهذف جدٍش

مً الشظاثل العلىاهُت، هى سظاثل فً ألاظشي. وهزه مدؽابهت 

 في ؤحضائها مً البذء والّشك والخخام، وولىح الخفاـُل. 

رث هزه الشظاثل في اإلاشخلت ألاخحرة مً خىم الّشب وهث   

 مً خشوب 
ً
اإلاعلمحن لؤلهذلغ، لؤلظباب اإلازوىسة آهفا

 واهلعاماث. 

، بلى ملً      ومً هزه الشظاثل ما هخبه العلىان ًىظف ألاٌو

ؤساغىن )الفىوعى( في اظترداد ؤظحر لذًه، كاثال: "العلىان 

ل اإلاٍّم، ألاحل اإلاىشم، اإلابروس... دون  الجهؽت ملً ؤساغىن... ـو

هللا حّالى بخلىاه... مً ألامحر ِبذ هللا بً ؤمحر اإلاعلمحن، ؤعي 

الىلُذ، بظماُِل بً فشج بً هفش... هخبىاه لىم مً خمشاء 

ت، ؤخز  غشهاوت... وإلى هزا فإن ؤبا ببشاهُم اللفاس مً ؤهل اإلاٍش

ُل هزا، بلُىم جى   في الفلح الزي بُيىا وبِىىم، ومـى
ً
حه في ؤظحرا

ٌى بلُه، فاهه  ولبه، فاللفذ مىىم ؤن جإمشوا بةِادجه ِلى الـى

ه ٌّشف خُث اظخلش في بالدهم، فّس ى ؤن حّملىا في رلً 
ّ
رهش ؤه

ما هى اإلاّلىم مً وفاثىم... وهدً وؽىشهم ِلى رلً ؤجم الؽىش، 

"
ً
 ؤزحرا

ً
 . (86)والعالم ًشاحْ ظالمىم هشحرا

لبعملت، والحمذ، والفالة، وفي هزه الشظاثل، جٍهش الّىاًت با    

 ورهش اظم العلىان اإلاشظل والذِاء له، ومىلْ هخابت الشظالت. 

ومً خالٌ ما جلذم، ًخضح ؤن الشظاثل العلىاهُت مشلذ خُاة     

ُت، وفي التهىئت،  ألاهذلغ آهزان، بيل جفاـُلها، في ؼاون الِش

والخّاصي، وفي مخاوبت الجحران في الفلح واإلاّاهذاث، وفي 

فاِاث وفً ألاظشي، وفي هحح الىاط وإسؼادهم، وكذ الؽ

اخخلفذ ؤظالُبهم في ججعُذ ول غشك خملخه هزه الشظاثل 

وهثرث وحّذدث ؤغشاك الشظاثل العلىاهُت، هثرة الشظاثل 

 العلىاهُت هفعها وحّذدها. 

 الهىامش :

                                                           

الّفش الّباس ي الشاوي، د. ؼىقي لُف، مىخبت الخاهجي، اللاهشة،   (1)

 .  511م، 1977د.ه، 

ت في ألادب الّشعي، ؤهِغ اإلالذس ي، داس الّلم   (2) جىىس ألاظالُب الىثًر

 . 218م، 1960، 1للمالًحن، بحروث، ه

هـ، 739* دمحم بً ًىظف بً بظماُِل، زامً ظالوحن بني ألاخمش ولذ ظىت 

فشه ِفش ظادد 760هـ بلى 755جىلى اإلالً بّذ ملخل والذه ظىت هـ،ِو

ش: دسة الحجاٌ في ؤظماء الشحاٌ، ؤبى الّباط ؤخمذ بً اللاض ي، وسخاء، ًىٍ

، 1جذ: دمحم ألاخمذي ؤبى الىىس، داس الترار، اإلاىخبت الّخُلت، جىوغ،ه

 2:277م، 1970

مشه 764ؼّبان  15** اإلالً ألاؼشف ؼّبان بً خعحن، جىلى الحىم  هـ، ِو

ضاهشة في هـ، ًىٍش: الىجىم ال778ِؽش ظىىاث، وبلي في الحىم ختى ِام 

ملىن مفش واللاهشة، ابً حغشي بشدي، وصاسة الشلافت وؤلاسؼاد اللىمي، 

ت، د.ث،   24:11اإلااظعت اإلافٍش

ت ، في   (3) هـ ، ومىشىا فحها ؤسعّت 767مدشم  23اخز الفشهج مذًىت ؤلاظىىذٍس

ؤًام ، زم هشبىا مجها ، بّذ ؤن ِلمىا بلذوم حِؾ اإلاعلمحن ، ًىٍش : الىجىم 

 .  30:11الضاهشة ، 

ص ى في ـىاِت الاوؽا ، اخمذ بً ِلي اللللؽىذي ، ؼشخه   (4) في ـبذ ألِا

لم ِلُه ، هبُل خالذ اللىب ، داس الىخب الّلمُت ، بحروث ، ه ،  1ِو

 ، "والاهدشاس" .  111:8م ، 1987

 في اإلافذسالعابم ، "الفالة والعالم ِلى ظُذها دمحم سظىله" .   (5)
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 اجلاء  113:8في اإلافذس العابم ،   (6)
ّ
، جىحذ بّذ رلً ِباسة : "وخشم له بال

 هللا ملخدم العُاج" . 

جهض" .  (7)
ُ
 في اإلافذس العابم ، "ج

 في اإلافذس العابم ، "جشجى" .   (8)

 ، "سغش ؤلاظالم". 114:8في اإلافذس العابم،   (9)

ص ى،   (10) َما" . 114: 8في ـبذ ألِا ـَ " ، 

 ، "بىا" . 116:8 في اإلافذسالعابم  (11)

داهت الىخاب وهجّت اإلاىخاب، لعان الذًً بً الخىُب، جدلُم: دمحم   (12) ٍس

، ـبذ 303-259:1م، 1981، 1ِبذ هللا ِىان، مىخبت الخاهجي، اللاهشة، ه

ص ى،   .  118-108:8ألِا

ذ مً ألامشلت ًىٍش: هىاظت الذوان بّذ اهخلاٌ العيان، لعان   (13) إلاٍض

د. دمحم هماٌ ؼباهت ، داس الىخاب الّشعي للىباِت  الذًً الخىُب، جدلُم:

 .   108-107واليؽش ، اللاهشة ، د.ه ، د.ث ، 

داهت الىخاب ،   (14) ذ مً ألامشلت ًىٍش : ٍس  .  321-318:1إلاٍض

*  هى الغالب باهلل دمحم بً ًىظف بً هفش، ؤٌو ظالوحن بني ألاخمش جىلى 

لعلىان دمحم بً ًىظف هـ، حاء بّذه ا671هـ بلى 635الحىم مً ظىت 

ت، لعان الذًً بً  ت في الذولت الىفٍش الفلُه، ًىٍش: اللمدت البذٍس

، 3الخىُب، جذ: لجىت بخُاء الترار الّشعي، داس آلافاق الجذًذة، بحروث، ه

 .49–42م، 1980

** هى دمحم بً ُمفّمل بً ُمهُب اللخمي، هىِخه ؤبى بىش، مً ؤهل ؼلب، 

اهت، هى الزي ِلذ الفلح بحن ابً ألاخمش ؤدًب وخىُب وؼاِش ٍُِم الجز 

ت، جىفي ظىت  هـ، ًىٍش: 645وابً الشهُمي، خحن مهاحمت ابً ألاخمش للمشٍّ

ؤلاخاوت في ؤخباس غشهاوت، لعان الذًً الخىُب، جذ: دمحم ِبذهللا ِىان، 

 .421–418: 2م، 1973، 1مىخبت الخاهجي، اللاهشة، ه

 .  421-420:2ًىٍش :اإلافذس هفعه،  (15)

 .  421-420:2اإلافذس هفعه ،   (16)

 .  421–420: 2ؤلاخاوت،   (17)

 .  421-420:2اإلافذس هفعه ،   (18)

ًىٍش: خعً الخىظل في ـىاِت الترظل، ؼهاب الذًً الحلبي،   (19)

-156م ، 1980جدلُم: ؤهشم ِشمان ًىظف، داس الشؼُذ، بغذاد، د.ه ، 

157  . 

ذ مً ألامشلت ، ًىٍش: هفذ الىُب في غفً ألاهذلغ الشوُب،   (20) إلاٍض

اخمذ بً دمحم اإلالشي الخلمعاوي ، جدلُم: اخعان ِباط  ، داس ـادس ، 

داهت الىخاب ،  62:7م ، 1968بحروث ، د.ه ،   .  83-80:2. وٍس

                                                                                                  

ص ى،   (21) ذ مً ألامشلت، ًىٍش: ـبذ ألِا  . 23-19:11إلاٍض

داهت الىخا  (22)  .  43-42:2ب ، ًىٍش : ٍس

داهت الىخاب ،   (23)  .  63:2ٍس

 . 183، 182، 181الؽّشاء،   (24)

داهت الىخاب ،   (25)  . 43-42:2ٍس

 . 63:2اإلافذس هفعه ،   (26)

 اإلافذس هفعه .   (27)

داهت الىخاب ،   (28) ذ مً ألامشلت ًىٍش : ٍس  .  184-183:2إلاٍض

ذ مً ألامشلت ًىٍش : هىاظت الذوان ،  (29)  إلاٍض

هـ بّذ 733هـ، جىلى الحىم 718هى ًىظف بً بظماُِل بً فشج، ولذ ِام *  

، 318: 4هـ، ًىٍش ؤلاخاوت، 755ؤخُه العلىان دمحم بً بظماُِل، كخل ظىت 

ت، ابً الخىُب، جذ: لجىت بخُاء الترار  ت في الذولت الىفٍش اللمدت البذٍس

 . 112–102م، 1980، 1الّشعي، داس آلافاق الجذًذة، بحروث، ه

ني، ًىنى بإعي ِّىان، ولذ ظىت  ** هى فاسط بً ِلي ِشمان ِبذ الحم اإلاٍش

ْ في خُاة ؤبُه 729 شه الحعً بً ِمش 749هـ، بَى  ِلى ًذ وٍص
ً
هـ، ماث خىلا

ً في دولت بني 57هـ، ًىٍش هىاظت الذوان، 759الفىدي  ، سولت اليعٍش

ً، ألامحر بظماُِل بً دمحم بً ألاخمش، اإلاىبّت اإلالىُت، الشب اه، د.ه، مٍش

 . 27م، 1962

 . 99هىاظت الذوان ،   (30)
 

داهت الىخاب ،   (31) ذ مً ألامشلت ، ًىٍش : ٍس  .  67:2إلاٍض

ف بابً خلذون وسحلخه ؼشكا وغشبا ، ِبذ الشخمً بً دمحم بً   (32) الخٍّش

ذ الىىجي، مىبّت لجىت الخإلُف والترحمت  خلذون ، جدلُم : دمحم بً جاٍو

 .  84م ، 1951د.ه ، واليؽش ، واللاهشة ، 

داهت الىخاب ،   (33) ذ مً ألامشلت ًىٍش : ٍس ، هىاظت الذوان  407-403:1إلاٍض

 ،150-152  . 

ص ى ،   (34)  "حفىت" . 49:7في ـبذ ألِا

 "بشظم بِاهت هزه البالد ألاهذلعُت" .  49:7في اإلافذس العابم ،   (35)

 "خالؿ".  49:7في اإلافذس العابم،   (36)

يس ى" .  49:7العابم ، في اإلافذس   (37) ًُ " 

ة" . 49:7في اإلافذس العابم ،   (38)
ّ
 "والاؼار

داهت الىخاب ،   (39)  . 407-403:1ٍس

 .407-403:1اإلافذس هفعه،   (40)

ذ مً ألامشلت، ًىٍش هىاظت الذوان،   (41)  . 152-150إلاٍض

ص ى،   (42)  . 3-2:14ـبذ ألِا



 

 2022 /عشر الخامس/ المجلد الثانيمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1467-1480 
1478 

 اغشاك الشظاثل العلىاهُت الاهذلعُت في ِفش بني ألاخمش

                                                                                                  

هـ  671*ابى ِبذ هللا دمحم الشاوي بً دمحم بً ًىظف ًللب بالفلُه , خىم ظىت 

ما في  701بلى  هـ خلفه دمحم الشالث اإلاللب باملخلُى  701ؼّبان  1هـ جىفي مٍش

اك في اخباس ُِاك, اخمذ بً دمحم اإلالشي الخلمعاوي ,  , ًىٍش:اصهاس الٍش

شب والاماساث الّشبُت ـىذوق اخُاء الترار الاظالمي اإلاؽترن بحن اإلاغ

 565:1, الاخاوت , 341:2م 1978اإلاخدذة , د.ه, 

، وفي الىزاثم 289-286:2الشظالت مىحىدة في الحلل العىذظُت،   (43)

لُت، د. دمحم ماهش خمادة، ماظعت  ت لؤلهذلغ وؼماٌ افٍش العُاظُت وؤلاداٍس

ا، د.ه،  لٌى ؼىُب اسظالن ؤن هزه 453-450م،1980الشظالت، ظىٍس ، ٍو

ب"،  الشظالت للعلىان دمحم املخلُى ابً العلىان دمحم الفلُه "بال ؼً وٍس

خ اإلاّاهذة، هما هى زابذ في الشظالت في سبُْ  هـ، ووفاة دمحم 2/701لىً جاٍس

اك  701/ؼّبان 8الشاوي الفلُه  خ 341:2هـ، في ؤصهاس الٍش ، ؤي ؤن جاٍس

ًذٌ ِلى ؤن الشظالت اإلاّاهذة كبل وفاة العلىان دمحم الشاوي بّذة ؤؼهش مما 

ـادسة ًِ دمحم الشاوي، ولِغ دمحم الشالث هما ؤؼاس لها ؼىُب اسظالن، وجبّه 

 في رلً دمحم ماهش خمادة ؤًما.  

ت 289-286:2الحلل العىذظُت، (44) ، وفي الىزاثم العُاظُت وؤلاداٍس

 . 453-450لؤلهذلغ، 

ت ، الىزاثم العُاظُت وؤلا  289-286:2الحلل العىذظُت ،   (45) داٍس

لُت ،   .  453-450لؤلهذلغ وؼماٌ افٍش

ًىٍش : معخىدُ الّالمت ومعدبذُ الّالمت ، ؤبى الىلُذ بظماُِل بً   (46)

 .  41م ، 1964ًىظف بً ألاخمش ، حامّت دمحم الخامغ ، الشباه ، د.ه ، 

ذ مً ألامشلت ًىٍش : هفذ الىُب ،   (47) ، الخىفحر ؤللعشي  616-615:2إلاٍض

، في ِهذ اإلالىُحن اليازىلُىُحن ، د. دمحم ِبذه خخمالت ، ظاِذ إلاعلمي اظباهُا

 .  61،  1980،  1في وبّه الجامّت ألاسدهُت ، ِمان ، ه

ذ مً ألامشلت ًىٍش: هبزة الّفش في دولت بني هفش، وهى هخاب آخش   (48) إلاٍض

، جذ: د. دمحم سلىان الذاًت، داس خعان للىباِت  ؤًام غشهاوت، مالف مجهٌى

يعب الىخاب بلى ِلي بً ؤعي صُس 50، 48م، 1984دمؽم، د.ه،  واليؽش، ، ٍو

 الفاس ي . 

ض الذًباج ، ؤبى الّباط اخمذ بً اخمذ   (49) ًىٍش : هُل الابتهاج بخىٍش

،  1، مفش ، ه الخيبىتي ، وبْ ِباط بً ِبذ العالم بً ؼلشون باللدامحن

 .  193هـ ، وهى هامؾ ِلى هخاب الذًباج اإلازهب البً فشخىن ، 1351

  
ً
 لابىا

ً
ت  ساٍو

ً
*  دمحم بً دمحم بً ؤخمذ ألاهفاسي، ًىنى ؤبا ِبذهللا، وان مدّذزا

لُا   ساثم الخي، اظخىخبه بّن ؤمشاء ألاهذلغ، جىحه بلى ؤفٍش
ً
ؼاِشا

 وهواظخلش ببجاًت، مذح الشظٌى )
ً
، ث، بّذ ِام ( هشحرا

ً
خب في الضهذ هشحرا

 .  459–354: 7، هفذ الىُب، 264–256: 2هـ، ًىٍش: ؤلاخاوت، 650

                                                                                                  

داهت الىخاب،   (50) ، 360-354:6، هفذ الىُب 62-55:1وسدث في ٍس

ص ى، 535-527:4وؤلاخاوت،  بذ ألِا . هما رهشث اللفُذة 467-458:6، ـو

اللت الاغتراب، لعان  الذًً ابً الخىُب، وؽش بإولها في، هفالت الجشاب ِو

ض الاهىاوي، داس  وحّلُم: اخمذ مخخاس الّبادي، مشاحّت د. ِبذ الٍّض

 . 126-123: 2الؽاون الشلافُت الّامت، بغذاد، د.ث،

داهت الىخاب ،  (51) داهت الىخاب ،  80-62:1وسدث في ٍس ، و ففل مجها في ٍس

خفلت في ، وكذ وسدث واملت وم 379-361:6، وفي هفذ الىُب  203:1-205

، هما وسدث اللفُذة التي جفذستها في دًىان الفِب  561-536:4ؤلاخاوت ، 

 .  325-320والجهام ، 

ص ى   (52) بذ ألِا بِخا ، وفي هفالت  33وسدث اللفُذة في هفذ الىُب ، ـو

داهت فهي  59الجشاب   بِخا .  32بِخا ، ؤما في الٍش

العجض "خعب فاادي ، وسد  354:6، وهفذ الىُب  527:4في ؤلاخاوت   (53)

 ؤن يهب وعُمه"

ص ى،   (54)  "ري".  462:6في ـبذ ألِا

داهت الىخاب ،   (55)  .  62-55:1ٍس

 همْ ودق : هٌض مىش .   (56)

داهت الىخاب ،   (57)  .  62-55:1ٍس

ص ى   (58) بذ واِخه". 357:6، وهفذ الىُب ،  462:6في ـبذ ألِا  ، "ِو

ً العابلحن، والففداث راتها، "بالفالة ِلُه".   (59)  في اإلافذٍس

ص ى   (60) ، "بلى 357:6، "بلى سض ى سبه"، وفي هفذ الىُب، 463:6في ـبذ ألِا

 سض ى هللا سبه". 

داهت الىخاب،   (61)  .  62-55:1ٍس

ص ى،   (62)  ، "هخبخه" .  463:6في ـبذ ألِا

 "راث". ، 357:6، وهفذ الىُب، 463:6في اإلافذس هفعه،  (63)

داهت الىخاب ،   (64)  .  62-55:1ٍس

 اإلافذس هفعه .   (65)

ص ى ،   (66) ذجني" ."،  358:6، وهفذ الىُب ،  464:6في ـبذ ألِا  ِو

ص ى،   (67) ذجني" . "،  358:6، وهفذ الىُب ،  464:6في ـبذ ألِا  ِو

داهت الىخاب،   (68)  .  62-55:1ٍس

ص ى،   (69) شة "، 467:6في ـبذ ألِا ألاهذلغ" وفي هفذ مً خمشة حٍض

شة ألاهذلغ".360:6الىُب،   ، "وهخب بدمشة حٍض

داهت الىخاب،   (70)  .  80-62:1ٍس

، ؤلاخاوت ،  379-361:6، هفذ الىُب  205-203:1اإلافذس هفعه،   (71)

 .  325-320، هما وسدث كفُذتها في دًىان الفِب والجهام ،  536:4-561
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خها ِام رهش في الخلذًم لهزه الشظالت ، ؤن جا (72) هـ ، والححُذ ما 761ٍس

هى مشبذ في اإلاتن ، ورلً ألن الشظالت جدخىي حملت مً الفخىخاث وان 

ت التي 770ؤخشها ِام  شة الخمشاء ، ومىكّت ؤلاظىىذٍس هـ ، افخخاح الجٍض

داهت ، 768دخلها الفشهج وخشبىها وخشحىا مجها ِام  هـ . والشظالت في الٍش

203:1-205  . 

يُت ، مالف مجهٌى ، داس اإلاىفىس الزخحرة العي  (73) ُت في الذولت اإلاٍش

 .  141-140م ، 1972للىباِت واليؽش ، الشباه ، د.ه ، 

 اإلافذس هفعه .   (74)

ًىٍش : اإلامالً والفشهج في اللشن الخاظْ الهجشي ، د. ؤخمذ دّساج، داس   (75)

 . 184-181م ، 1961الفىش الّشعي، مفش، د.ه ، 

ذ لؤلمشلت، ً  (76)  . 199-191ىٍش: اإلافذس العابم، إلاٍض

داهت الىخاب، "ؤهاب" واإلاشبذ "ؤـاب" اوعب للعُاق.   (77)  في ٍس

 .  340-337:1اإلافذس هفعه ،   (78)

داهت الىخاب ،   (79)  . 340-337:1ٍس

 اإلافذس هفعه .   (80)

 .  340-337:1اإلافذس هفعه ،   (81)

 اإلافذس هفعه .   (82)

 .  340-337:1اإلافذس هفعه ،   (83)

ؤدب الشظاثل في ألاهذلغ ، فاًض ِبذ الىبي اللِس ي ، داس البؽحر   (84)

 .298،  1989،  1للىباِت واليؽش ، ألاسدن ، ه

داهت الىخاب ،1)  .224: 2( ٍس

ىٍش: ًىظف ألاٌو بً ألاخمش، ظلىان 164هىاظت الذوان،   (86) ، ٍو

غشهاوت، د. دمحم هماٌ ؼباهت، لجىت البُان الّشعي، مىبّت الشظالت، 

 .  541م، 1969، 1اللاهشة، ه
 

 مصادر البحث:

  ؤلاخاوت في ؤخباس غشهاوت، لعان الذًً الخىُب، جذ: دمحم

 م.1973، 1ِبذهللا ِىان، مىخبت الخاهجي، اللاهشة، ه

  ؤدب الشظاثل في ألاهذلغ ، فاًض ِبذ الىبي اللِس ي ، داس

 .1989،  1البؽحر للىباِت واليؽش ، ألاسدن ، ه

  اك في اخباس ُِاك, اخمذ بً دمحم اإلالشي الخلمعاوي اصهاس الٍش

, ـىذوق اخُاء الترار الاظالمي اإلاؽترن بحن اإلاغشب والاماساث 

 م 1978الّشبُت اإلاخدذة , د.ه, 

                                                                                                  

  ت في ألادب الّشعي، ؤهِغ اإلالذس ي، داس جىىس ألاظالُب الىثًر

 م. 1960، 1الّلم للمالًحن، بحروث، ه

  ًالخٍّشف بابً خلذون وسخلخه ؼشكا وغشبا ، ِبذ الشخمً ب

ذ الىىجي، مىبّت لجىت  دمحم بً خلذون ، جدلُم : دمحم بً جاٍو

 . 1951الخإلُف والترحمت واليؽش ، واللاهشة ، د.ه ، 

 فحر ؤللعشي إلاعلمي اظباهُا، في ِهذ اإلالىُحن الخى

اليازىلُىُحن ، د. دمحم ِبذه خخمالت ، ظاِذ في وبّه الجامّت 

 . 1980،  1ألاسدهُت ، ِمان ، ه

  ،خعً الخىظل في ـىاِت الترظل، ؼهاب الذًً الحلبي

 م1980اس الشؼُذ، بغذاد، د.ه ، جدلُم: ؤهشم ِشمان ًىظف، د

 اس وآلازاس ألاهذلعُت، ألامحر ؼىُب الحلل العىذظُت في ألاخب

 هـ.1358، 1اسظالن، مىبّت الحُاة، بحروث، ه

  ،دسة الحجاٌ في ؤظماء الشحاٌ، ؤبى الّباط ؤخمذ بً اللاض ي

جذ: دمحم ألاخمذي ؤبى الىىس، داس الترار، اإلاىخبت الّخُلت، 

 م. 1970، 1جىوغ،ه

 ًهام، لعان الذًً ب
ُ
ب والجهام واإلااض ي والى ِّ  دًىان الف

الخىُب، جدلُم: د. دمحم الؽٍشف كاهش، الؽشهت الىوىُت 

 م.1973، 2لليؽش، الجضاثش، ه

  يُت ، مالف مجهٌى ، داس الزخحرة العيُت في الذولت اإلاٍش

 م . 1972اإلاىفىس للىباِت واليؽش ، الشباه ، د.ه ، 

  ًألامحر بظماُِل بً دمحم ب ،ً ً في دولت بني مٍش سولت اليعٍش

 م.1962لىُت، الشباه، د.ه، ألاخمش، اإلاىبّت اإلا

  ،داهت الىخاب وهجّت اإلاىخاب، لعان الذًً بً الخىُب ٍس

، 1جدلُم: دمحم ِبذ هللا ِىان، مىخبت الخاهجي، اللاهشة، ه

 م، 1981

  ، ص ى في ـىاِت الاوؽا ، اخمذ بً ِلي اللللؽىذي ـبذ ألِا

لم ِلُه ، هبُل خالذ اللىب ، داس الىخب الّلمُت ،  ؼشخه ِو

 م . 1987،  1ه بحروث ،
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  ،الّفش الّباس ي الشاوي، د. ؼىقي لُف، مىخبت الخاهجي

 . 1977اللاهشة، د.ه، 

  ،هىاظت الذوان بّذ اهخلاٌ العيان، لعان الذًً الخىُب

جدلُم: د. دمحم هماٌ ؼباهت ، داس الىخاب الّشعي للىباِت واليؽش 

 ، اللاهشة ، د.ه ، د.ث .  

 ت ت في الذولت الىفٍش ، لعان الذًً بً الخىُب، اللمدت البذٍس

، 3جذ: لجىت بخُاء الترار الّشعي، داس آلافاق الجذًذة، بحروث، ه

 م.1980

  ًمعخىدُ الّالمت ومعدبذُ الّالمت ، ؤبى الىلُذ بظماُِل ب

ًىظف بً ألاخمش ، حامّت دمحم الخامغ ، الشباه ، د.ه ، 

 م. 1964

  دّساج، داس  اإلامالً والفشهج في اللشن الخاظْ الهجشي ، د. ؤخمذ

 .1961الفىش الّشعي، مفش، د.ه ، 

  ،هبزة الّفش في دولت بني هفش، وهى هخاب آخش ؤًام غشهاوت

، جذ: د. دمحم سلىان الذاًت، داس خعان للىباِت  مالف مجهٌى

 م 1984واليؽش، دمؽم، د.ه، 

  ،الىجىم الضاهشة في ملىن مفش واللاهشة، ابً حغشي بشدي

ت، د.ث.وصاسة الشلافت وؤلاسؼاد الل  ىمي، اإلااظعت اإلافٍش

  ،اللت الاغتراب، لعان الذًً ابً الخىُب هفالت الجشاب ِو

ض  وؽش وحّلُم: اخمذ مخخاس الّبادي، مشاحّت د. ِبذ الٍّض

 الاهىاوي، داس الؽاون الشلافُت الّامت، بغذاد، د.ث.

  هفذ الىُب في غفً ألاهذلغ الشوُب، اخمذ بً دمحم اإلالشي

الخلمعاوي ، جدلُم: اخعان ِباط  ، داس ـادس ، بحروث ، د.ه ، 

 م.1968

  ض الذًباج ، ؤبى الّباط اخمذ بً اخمذ هُل الابتهاج بخىٍش

الخيبىتي ، وبْ ِباط بً ِبذ العالم بً ؼلشون باللدامحن ، 

 هـ.1351،  1مفش ، ه

                                                                                                  

 لُا، دمحم الىزاثم ال ت في ألاهذلغ ؼماٌ ؤفٍش عُاظُت وؤلاداٍس

ا، د.ه،   م. 1980ماهش خمادة، ماظعت الشظالت، ظىٍس

  ًٌىظف ألاٌو بً ألاخمش، ظلىان غشهاوت، د. دمحم هما

، 1ؼباهت، لجىت البُان الّشعي، مىبّت الشظالت، اللاهشة، ه

 م.1969

Sultanic Litters of Bani-Al-ahmer 

Age  
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Abstract 

     Sultanic Letters of  Bani-Al-ahmer age 

have a special importance in literature; 

because, these litters artificially involved high 

level prose. 

     And, we haven’t had serious studies, 

deeply focused on this kind of prose. So, 

previous studies generally tackled topical 

sides of these litters. They did not study 

artificial properties; I mean they did not study, 

what kind of literature that texts reveal to? Or 

show faces of beauty which contained. 

     Throughout the research literally I found 

Sultanic Letters keep on the high values along 

the period of Bani-Al-ahmer; writers have 

their articles, properties, and style very well. 

     We can distinct these kind of letters from 

others. Sultanic Letters reflected the way of 

life which Bani-Al-ahmer live in, also it 

reflected the life of state in politics and 

management during that era. 

Keyword : Royal letters, prose, Andalusian 

literature, rhetoric, the purposes of the 

official message. 


