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 االحمر بني عصر في وبانيها الكتابة شيخ
 (م1348/ هـ749: ت) الغرناطي الجّياب بن الحسن أبو

 
 الحميد حامد ميسر برزان. د .م .أ

 جامعة الموصل                                                                                                                                      
 اإلنسانية للعلوم التربية كلية

 
 ملخص البحث

أبو الحسن بن الجّياب علم من األعالمم المجيالنين وتا الب مالن الت الاب الامالون الالوين باعالوا 
-1237هال/ 897-635) بني االحما بغاناطة في األننلسفي ت ابة الاسائل النيوانية في عصا 

م(، واسالالال طاعوا ان يسالالالياوا فياالالالا عطالالالوا  واسالالال ة، ح الالالا اسالالال  ام  علالالالا عونهالالالا مالالالن حيالالال  1492
 األساليب والشتل والمضامين.

وشعصالالية أبالالو الحسالالن مالالن الشعصالاليا  المم الالة فالالي  الالاايص ةاناطالالة، فاالالي شعصالالية  ويالالة 
والسياسية، ومثلال  إلالا حالن مالا علالم مالن أعالمم الت ابالة النيوانيالة إنفان  بماااا اا الش اية واإلنااية 

في عصا بني االحما، وما وصل إليه فن الت ابة النيوانية آنواك. و ن اب  ن  ليًم عن  أثيا ت ابة 
الموحالالنين النيوانيالالة، وابمالالا تالالان بنايالالة اإلبالالناأل الفنالالي فالالي األنب األننلسالالي فالالي عصالالا بنالالي نصالالا، 

 ي لنول ام.وعصا االس  ااا السياس
مالالن ت الالاب نيالالوان االنشالالاز الم ميالالنين و طالالب مالالن أ طالالاب الشالال ا الالالوين أعالالانوا اوعالالة األنب 
األننلسالالي فالالي أعصالالم عصالالواش، تالالان يشالالااك فالالي المنالالاصاا  األنبيالالة ال الالي ي  الالنها الت بالالة فالالي نيالالوان 
االنشاز، وتان يصاا في ولك ساعة بنياة عّن نصياها، وتالان صالاحب الغالان وطفالّا  مالت الت الاب. 

م نحه م صالم مالن عاصالاش مالن الشال ااز والف االاز والت الاب، وعلالا اأسالام  لميالوش ابالن العطيالب الالو  ا
 ال بح ه: "و أنب  بالشيص الائيس صاحب ال لم األعلا الصالح الفاضل أبي الحسن بن الجّياب"، 

 و ن أنشئ ت ٌب عنة في ش ا األةااض ح ا  يل عنه "شيص الت ابة وبانياا".
ا )بنالالي األحمالالا( وا صالالل بعالالنم ام منالالو أن تالالان ياف الالًا، وت الالب عالالن نشالالأ فالالي تنالال  بنالالي نصالال

سمطينام "عمسين سنة أو يني "، عنم عملاا س ة منام، و ال فاليام األشال اا، مناالا فالي المالنيح، 
ووص  ال صوا، والمصانت، وما يت الب علالا ال بالوا. و الن  الناح فالي حصو اله عنالن معنومياله، ح الا 

ت ابالالة والالالونااة، ح الالا ل الالب بالالو  الالالوناا ين، وصالالل تالالولك ح الالا نالالال ائاسالالة الت الالاب، وب الالن ولالالك   لالالن ال
 وفا ه.
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Abstract 

Abu Al- Hassan ibn Al-Jiyab is a well-known figure and writer who 

excelled in writing the Diwani letters in the era of Bani Al-Ahmar in 

Granada in Andalusia (635-897A.H. / 1237-1492A.D.), and he could go 

forward in it, till it got settled in terms of form, methods and content. 

The character of Abu Al- Hassan is one of the prominent figure in 

the history of Granada, he has a strong personality having poetic, 

administrative and political skills, and he was represented to some extent 

as one of the figures of the Diwani writing in the era of Bani Al- Ahmar, 

he has moved a little from the influence of the writing of the  

Al-Mohadeen, and perhaps the beginning of artistic creativity in 

Andalusian literature in the era of Bani Nasr, and the era of political 

stability of their state. 

He was one of the most distinguished writers who gave the 

Andalusian literature a great magnificence, he was participating in the 

literature debates made by writing divan, and he was showing his 

promptitude, and he was joking with writers. He was praised by poets and 

writers, one of them his follower Ibn Al-Khateeb who said about him:  

“ I was disciplined by Sheikh, the boss, owner of the higher pen, Abi Al-

Hassan bin Al-Jiyab”, and he established many books in different fields. 

He grew up Bani Nasr (Bani Al-Ahmar) since he was a young man, 

he wrote about their sultans “fifteen years or more”, and he served six of 

them, he wrote poetry about them, like describing palaces and factories 
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and what is written on graves, till he became the head of writing and then 

he ran writing and ministry, and he was titled with the owner of two 

ministries till he died. 
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 : المقدمة
ي ن ابو الحسن بن الجَياب من الشعصيا  المم ة في  اايص مملتة ةاناطة ، فاو         

شعصية  وية انفان  بماااا اا الش اية واالنااية والسياسية، ومثل  الا حن ما علم من اعمم 
 نواك.وصل اليه فن الت ابة  النيوانية آالت ابة النيوانية في عصا بني االحما، وما 

 اأس نيوان االنشاز في مملتة بني االحما، وشااك في المناصاا  االنبية ال ي تان           
ي  نها الت بة في ولك النيوان ، وتان يصاا في ولك ساعة بنياة عَن نصياها، وتان صاحب 
 الغان وطا  مت الت َاب. ام نحه م صم من عاصاش من الش ااز والف ااز والتَ اب وعلا اأسام

  لميوش ابن العطيب. وله ت ب عنة في ش ا االةااض ح ا  يل عنه ) شيص الت ابة وبانياا( .
نشأ في تن  بني نصا ) بني االحما( بغاناطة وا صل بعنم ام منو ان تان ياف ًا،          

وت ب عن سمطينام عمسين سنة او اتثا، عنم عملاا س ة منام و ال فيام االش اا ، مناا في 
، و ن  ناح في حصو ه عنن ح، ووص  ال صوا، والمصانت، وما يت ب علا ال بواالمني

ن الونااة ح ا ل ب بو  ، ح ا نال ائاسة النيوان) نيوان التَ اب(، وب ن ولك   لمعنوميه
 ، وصل تولك ح ا وفا ه.الوناا ين
نا االطاا و ن آثانا اع مان المناج الوصفي وال اايعي في ت ابة هوا البح  ، فحنن        

ال اايعي للشعصية ونشأ اا وصاوفاا البيئية والث افية وما الا ولك من جوانب لصي ة بحيا ه ، 
وال ي تان  وا   أثيا مباشا او ةيا مباشا علا ما  نمه سواًز اتان ولك في مجال الت ابة 

لمباشا مت وائاسة النيوان، او في المجال الفني واالنبي. وولك من عمل ال  امل واالح تاك ا
 . ابان المصانا والمااجت ال اايعية وت ب ال ااجم وا  ال م ة
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 أسمُه وَنَسبُه وُكنيتُه:
هو علي بن محمن بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسالن االنصالاا  الغانالاطي، يتنالا 

ال لالالالالوم ، شالالالاليص ال الالالالنوي ن فالالالالي الالالالالنصم والنثالالالالا وسالالالالائا (1)أبالالالالا الحسالالالالن، وي الالالالا  ويل الالالالب بالالالالأبن الجّيالالالالاب
، وونيالالالا أننلسالالالالي ةانالالالاطي انصالالالالاا ، وائالالاليس نيالالالوان الت الالالالاب بمملتالالالة بنالالالالي نصالالالا )بنالالالالي (2)األنبيالالالة

م، 1274هالال/  شالاين الثالاني سالنة 673االحما( بغاناطة، ولن في ةاناطة في جمانى األولالا عالام 
 .(3)وباا نشأ و اعاأل، وأعو ال لم عن مجموعة من علمائاا

وهالالو نسالالب أصالاليل م الالاو ، وعنالالنما  حالالن  ابالالن ي الالون نسالالب ابالالن الجّيالالاب إلالالا االنصالالاا، 
العطيالب عالالن سالالتان ةاناطالالة فالي ت ابالاله "االحاطالالة"، وتالالا أن أنسالابام: "يتثالالا فياالالا ال اشالالي والفاالالا  

. وابالالن (4)واالمالالو ، ... واالنصالالاا ، ... وتفالالا باالالوا شالالاهنًا علالالا األصالالالة، ونلالاليًم علالالا ال اوبيالالة"
جماعالة مالن أهالل المنينالة مالن الصالحابة ياج الون الجّياب تما وتانا ي الون نسالبه إلالا االنصالاا، وهالم 

، فالأبن الجّيالاب صالايح النسالب (5)(إلا االوس والعالناح، وعفافالوا باالنصالاا لنصالا ام اسالول ا  )
عاي الاله، تالالايم المح الالن، وياتالالن ابالالن الجّيالالاب تثيالالاًا علالالا هالالوا النسالالب عنالالنما ي  الالاض إلالالا مالالن  ملالالوك 

 .(6)ةاناطة وسمطيناا
 أسرتُه:

ال اايعيالالة وت الالب السالاليا وال الالااجم ال الالي  اجمالال  ألبالالن الجّيالالاب، و حالالنث  عنالاله لالالم  سالال فنا المصالالانا 
وأوان  ب ضًا من أعبااش، بم لوما  وافية عن أسا ه، وال عن أوالنش، وال ن ا  من اش اا ب نش 
مالالن أسالالا ه. إال اننالالا ومالالن عالالمل   ب نالالا لسالاليا ه و صالالائن نيوانالاله بحثالالًا عمالالا يشالالفي الغليالالل ويضالاليز 

أن لالاله اثنالالين مالالن األوالن األول ويتنالالا "أبالالا ال اسالالم" وأنالاله فالالي أةلالالب الصالالن  الالوفي السالالبيل،  بالالينن لنالالا 
 صغياًا و ن اثاش والنش ب صائن طويلة، بتاش فياا أحا البتاز، نوتا  وله في إحنى هوش ال صائن: 

وحالالالي  فالالالي الثالالالاى  أمالالالن ب الالالنما أونعالالال ف اف
 

َسالالالالالالالالاً    َوَوّسالالالالالالالالن  مّنالالالالالالالالي َفل الالالالالالالالوة الَ لالالالالالالالالب  َمام 
 

 ال ل الالالالالّل وال عَسالالالالالالاهالالالالالو البالالالالالينف ح مالالالالالًا، 
 

 فمالالالالا بالالالالالف نفسالالالالي لالالالالم   فالالالالض  عنالالالالَنشف أَسالالالالا 
 

 َومالالالالالالالا لفالالالالالالال ان  لالالالالالالالم  َيالالالالالالالوب  فيالالالالالالاله  َحَسالالالالالالالاةً 
 

 ف ّبالالالالالالالالًا لاالالالالالالالالوا ال لالالالالالالالالب سفالالالالالالالالاعاَن َمالالالالالالالالا َ سالالالالالالالالا 
 

 وَمالالالالالالالالالالالالا لجفالالالالالالالالالالالالوني ال َ فالالالالالالالالالالالاليضف مالالالالالالالالالالالالوّاناً 
 

الالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالنّمت  َياَمالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالااًة وموَاّسالالالالالالالالالالالا   م 
 

 إلا أن ي ول: 
 وب الالالالالن فالالالالالاايف ابنالالالالالي أبالالالالالي ال اسالالالالالم الالالالالالو 

 

الالالالالالالل ال تالالالالالالالان ملبسالالالالالالالاتسالالالالالالالانَي   َب الثنت   ثالالالالالالالو 
 

الالالالالالالالالل فالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالننيا حيالالالالالالالالالاة وأا ضالالالالالالالالالي  أ من
 

 ومفَ انسالالالالالالالالالالا -لالالالالالالالالالالنى انبائاالالالالالالالالالالا  –م الالالالالالالالالاليًم  
 

 و ن ش ا ابن الجّياب بأن الحياة بف نش  ن صاا  َجحيمًا ال يفطاي، في ول في آعا ال صينة: 
  غمالالالالالالالالالنك الالالالالالالالالالاحمنف بالالالالالالالالالال فو والاضالالالالالالالالالا

 

 وتالالالالالالالالالالالالالالالالانم مثالالالالالالالالالالالالالالالالواك الجنيالالالالالالالالالالالالالالالالنف وّ ننسالالالالالالالالالالالالالالالالا 
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ّنالالالالالالالا   الشالالالالالالالمل فالالالالالالالي جنالالالالالالالة ال فالالالالالالالمَ وألالالالالالال  م 
 

 (7)فنشالالالالالالالالالالاب  سالالالالالالالالالالنيمًا ونلالالالالالالالالالالبسف سننسالالالالالالالالالالا 
 

أمالا ولالنش الثالالاني، فلالم  الوتا المصالالانا اسالمه ابمالا لصالالغا سالنه، لتناالا وتا الاله فالي نيالااة والالالنش 
،  الال ابالن العطيالب فالي وتالا ابالن  ف ننالب األنن : *إلا شيعه الصالوفي ابالي عبالنا  السالاحلي بمال الة

ال اسم بن الشيص الائيس ابي الحسن بن الجّياب، و ن اعمل والنش "حنثني ممنمه، و ٌ  عليه، ابو 
احلالالة إلالالا مال الالة لنيالالااة شالاليعه الالالو   لمالالو لالاله... واس صالالحب ولالالنش الصالالغيا، فسالالأله عالالن سالالفا ابيالاله، 

 .(8)ف ال: ن م، واح مل أعي، ف ال أصنه منو ولن تان ةيا مغ طس، فحمله الشيص فغطسنهف"...
  حالالالن  مطل الالالًا عالالالن أسالالالاة ابالالالن الجّيالالالاب وال عالالالن حيا الالاله  وعمصالالة ال الالالول: فالالالأن المصالالالانا ال

ناعالالل أسالالا ه، وابمالالا ياجالالت هالالوا إلالالا أن ت ابالالة السالالياة الوا يالالة فالالي األنب ال ابالالي تانالال  ف يالالاة جالالنًا، 
وتان االه مالام منصالبًا علالا الشعصالية نفسالاا نون ال طالاي إلالا الحيالاة العاصالة للشعصالية، أو أن 

علا تل الجوانب األعاى ال ي    لي بالبيئة الوا يالة  تون هوش الشعصية شاياة جنًا بحي   طغا 
لاا، أو أن  تون موهب اا فاينة جنًا مما يج ل االه مام منصالبًا أيضالًا علالا أعمالاله ف الط نون إثالااة 
جوانب أعاى  ن ال  تون لاا أية فائالنة. وابمالا ي وننالا هالوا إلالا ال الول: بالأن ابالن الجّيالاب ينحالنا مالن 

االه مام، وما بحون نا من مانة  اايعية ال ي وننا إلالا شاليز عالن حيا اله أساة ف ياة لم  نل حصًا من 
 األساية سوى ما أوضحناش آنفًا.

 حياتُه وعملُه:
عاش ابو الحسن و اعاأل في تن  بني نصالا )بنالي االحمالا( ف الن ا صالل بعالنم ام منالو ان 

،  و الالال (10)، عالنم عملاالا سالال ة مالنام(9)تالان ياف الًا، وت الالب عالن سالمطينام: "عمسالالين سالنة أو ينيالال "
. و ن  ناح (11)فيام األش اا مناا في المنيح، ووص  ال صوا، والمصانت، وما يت ب علا ال بوا

فالالي حصو الاله عنالالن معنوميالاله، ح الالا نالالال ائاسالالة الت الالاب لالالنى سالالمطين ةاناطالالة ألعالالوام عنيالالنة وأنمنالالة 
فالي  *ن االنشالازمنينة، وب ن ولالك   لالن الت ابالة والالونااة، ح الا لف الب بالو  الالوناا ين، إو عمالل فالي نيالوا

 حالالال  إمالالالاة ابالالالي عبالالالنا  بالالالن م( 1350-1272هالالالال/ 751-671) (12)عاالالالن السالالاللطان محمالالالن الف يالالاله
، ثالالم (13) م(1308-1301هالالال/ 708-701) ، واسالال ما فالالي عنمالالة السالاللطان محمالالن المعلالالوأل*الحتالاليم

م( حيالال  علالال  ابالالا 1313-1308هالالال/ 713-708) عالالن السالاللطان نصالالا بالالن محمالالن ابالالي الجيالالوش
-713، ثالالم عالالن السالاللطان ابالالي الوليالالن اسالالماعيل بالالن فالالاح )(14)ائاسالالة الت الالاب بالالن الحتالاليم فالاليعبالالنا  
-725، ثالالم عالالن ولالالنش السالاللطان ابالالي عبالالنا  محمالالن بالالن اسالالماعيل )(15) م(1324-1313هالالال/ 725
هالالالال/ 755-733، ثالالالم عالالالن السالالاللطان ابالالالي الحجالالالاح يوسالالال  األول )(16) م(1332-1324هالالالال/ 733

 ، وصل تولك ح ا وفا ه.(18)ائاسة الت ّاب ، و ن  ّلنش الونااة إضافة إلا(17) م(1332-1354
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وتان  وصيفة التا ب مالن الوصالائ  المامو الة فالي مملتالة ةاناطالة النصالاية، إو وجالن  فالي 
عان الساللطان محمالن األول الغالالب   الالو  ا عالو ت ّابالهف مالن بالين الاجالال الالوين   الوافا فاليام شالاوط 

بصالالف ه تا بالالًا ثالالم  –يالالوان االنشالالاز ومواصالالفا  م ينالالة. و الالن مالالااس ابالالن الجّيالالاب عطالالة الت ابالالة فالالي ن
تونالاله مالالن أهالالل ال لالالم والفضالالل واألنب، إو تانالال   سالال لنم الت ابالالة فالالي هالالوا الالالنيوان:  –ائيسالالًا للت الالاب 

بالن  "ال لم بتل نوأل من أنواأل الت ابة واالشال مال علالا البيالان الالنال علالا لطالائ  الم الاني ال الي هالي نف
.. ونيانة ال لم، وةنااة الفضيلة، ووتاز ال ايحالة، االفتاا، وجواها األلفاص، ال ي هي حلية األلسنة.

. فضالالًم عمالالا تالالان ي م الالت بالاله مالالن ث افالالة تبيالالاة، ولالالك ان الحتالالام ي ابالالون المالالالتين (19)وجالالونة الا يالالة"
لنمام ال ابية واح  اا من  ّل نصيبه مناالا، ومالن هنالا تالان   لالم ال ابيالة والال متن مناالا ضالاواة لمالن 

 .(20)ياين أن يصل إلا نيوان االنشاز
وعلا الاةم من   ا ب السمطين علا الحتم، وال ناحا فيما بينام، اال ان ابا الحسن صل 
حالائنا علالا ث الال ام، لالم   بالالنل باله األحالالوال، ب بالنل الالالنول، بسالبب اعمصالاله لصالاحب األمالالا، ف الن تالالان 

.  الال عاله ابالن العطيالب: "اسال  ان  (22)، "ةيالواًا علالا العطالة"(21)ي ّما فيأ ما، "جانًا علا العنمالة"
بالاله السياسالالة فالالناا  فمتاالالا علالالا  طالالب شالالباة يااعالاله، و  ا بالال  الالالنول، فلالالم  الالّا لالاله بالالنيًم، وال وجالالن  

بطاي ة ما  –، إال أن ابن العطيب ةمّن من  ناة شيعه، وج له مشااتًا (23)لسّنة اصطباةه  بنيًم"
م، حيالال  ي الالول: "... 1332هالالال/ 733فالالي م  الالل السالاللطان أبالالي عبالالنا  محمالالن بالالن إسالالماعيل عالالام  –

ا فضالله إلالا تثيالا   ولا تباها شيعنا أبو الحسن بن الجّياب، ما تبًا مناالا وصالمة محال  علالا ةالاف
 .(24) من عّنامه ومماليته..."

 
 نشأتُه وثقافتُه:

نشأ أبو الحسن نشأة ث افية واس ة، ونال مالن ال لالوم وااناب مالا وسال ه ولالك، ح الا أصالبح 
، وايثالاا السالمطين لل لمالاز واألنبالاز، ومشالالااتة ، ون الاز  ايح اله(25)مبالاّنًا سالاعنش فالي ولالك  ّو الن وهناله

تثيالالالا مالالالنام فالالالي ال لالالالم واألنب. تمالالالا أن عنم الالاله فالالالي نيالالالوان االنشالالالاز، و وليالالاله الالالالونااة، سالالالاعنش علالالالا 
اال صال ب لماز وأنباز عصاش الوين تانوا يفنون علا ةاناطة، حي  االش األ الفتا  والث افي في 

ولك فالالان عملالاله أ الالا  لالاله ال ن الالل فالالي ب الالض البلالالنان فالالي األنالالنلس، ومجمالالت ال لمالالاز واألنبالالاز آنالالواك. تالال
مامالالا  اسالالمية عالالن سالالمطينه، ال  الالا عالالمل  ن م الاله ب لمالالاز وأنبالالاز وت الالاب  لالالك الالالبمن، فأفالالان مالالنام 

 وأفانوا منه، ل شتل اافنًا من اوافن ث اف ه.
اش، لولك يمتن ال ول بأن الث افة ال ي ات سباا ابن الجّياب، وبان  بصما اا في ش اش، ونث

وت ابا الاله، وناوسالاله ال الالي تالالان يل ياالالا علالالا طمبالاله، هالالي المحصالالول التبيالالا الالالو  اسالال طاأل الحصالالول 
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عليالاله مالالن عالالمل نااسالال ه وعملالاله بالالبمط بنالالي االحمالالا، ف الالن عالالاش أبالالو الحسالالن فالالي وسالالط بيئالالة ث افيالالة 
م  ننة الم اا   نعا بمع ل  ال لوم، و ن متنّ ه هوش البيئة العصبة، من أن يا الو  مالن صالنوفاا 

  ننة، ول ن اع نا أبن الجّياب عمل ولك ب ث ي  نفسه أيمنا عناية، وبالول فالي ولالك جاالنًا تبيالاًا، الم
ويصاالا هالوا االه مالالام جليالًا وواضالحًا فالالي ا صالاله بشاليوعه واا باطالاله بأنبالاز عصالاش، ومالالا تالان يطالالالت 

ت بالالين مالالن م لفالالا  األولالالين، مالالن ت الالب اللغالالة واألنب، وال الالاايص، ف  الالنن  بالالولك مشالالااب ث اف الاله، يجمالال
األنب وبين ال اايص وأيام ال اب، فاو في: " صاي  االف ال ينسيك سيبويه، وفي علالم اللغالة ي فالي 
ابن ناس ويه، وفي الصن ة البني ية والبيانية ينا  بأبن سماك، وينسي مآثا ابن ستاك... عالاا  

 .(26)بأيام ال اب وو ائ اا، محصل لمآثاها وبنائ اا"
ل الالالي ات سالالالباا ابالالالن الجّيالالالاب، تانالالال  م  الالالننة وم نوعالالالة، إالن أن ومجمالالالل ال الالالول: فالالالةن الث افالالالة ا

عناي ه باألنب ش اًا ونثاًا ةلب  علا اه ماما ه األعاى. وأمتن بفضل ةنااة م اافاله وسال ة ث اف اله 
 وساعة وتائه، وعناي ه الشنينة، أن يتون نجمًا ساط ًا من نجوم األنب في عصاش.

 تعليمُه وشيوخُه:
عن شعصية أبو الحسن بن الجّياب أن نوتا شيوخ عصاش التباا يجنا بنا ونحن ن حن  

الالالوين   لمالالو علالالا أيالالنيام، وتالالان لاالالم األثالالا التبيالالا فالالي  شالالتيله الث الالافي والم افالالي، لي بالالّين لنالالا مالالن 
عملاالالم ال لالالوم والم الالاا  ال الالي  ل اهالالا علالالا أيالالنيام، ح الالا   ضالالح لنالالا الصالالواة ال الالي   لالالم علياالالا ابالالن 

 ا م افة المتونا  والاوافن األساسية ال ي شتل  وبلوا  ث اف ه.الجّياب، وهوا سي وننا إل
و ن وتا ابن العطيب أن ابن الجّياب ت ب له شيوعه الالوين   لمالو علاليام، فمالنام مالن ل ياله 

. فمن مشايعه الوين   لمو عليام وأجانوش إجانة (27)وأجانش إجانة عامة، ومنام من أجان له ولم يل ه
، نشأ بين ينيه و اأ علياله تثيالاًا، ومالن أهالم ال لالوم ال الي  ل اهالا علالا * فيعامة: الشيص أبو ج فا الث

 *ينيالاله ال الالاازا ، وعلالالوم ال ابيالالة وال فسالاليا والحالالني ، ومالالنام أيضالالًا أبالالو الحسالالن بالالن فضالالل الم الالافا 
الو   اأ عليه ال اآن التايم، وأبو عبنا  بن افشين الفاا 

الو   اأ عليه الحني  وعلوم ال اازا ،  *
 .*، وأبو الحجاح الساحلي*بنا  المّاحلوأبي ع

هالالال الز الشالالاليوخ وةيالالالاهم ل الالاليام ابالالالن الجّيالالالاب، وناس علالالالا أيالالالنيام مع لالالال  ال لالالالوم اللغويالالالة، 
والشالالاعية، والفالالالاائض، والحسالالالاب واألنب: شالالال اش ونثالالالاش، وحصالالالل علالالالا إجالالالانة عامالالالة مالالالن تالالالل هالالال الز 

 الوين سبي وتاهم.
ابلام، إو  ن ل لنا المصانا ال اايعية وت ب ولم يتن ابن الجّياب ليت في با الز ف ط ممن  

ال ااجم مجموعة من علماز ولك ال صا ممن لم يل  ي بام ابن الجّياب وأجانوش إجانة عامة أيضًا، 
وفالالي ولالالك ي الالول ابالالن الجّيالالاب: "أمالالا مالالن اجالالانني ف الالالم تثيالالا مالالن اهالالل المغالالاب والمشالالاي مالالنام أبالالو 
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عطيالالالب بجايالالالة،  *عبالالالنا  بالالالن صالالالالح الت الالالاني  اضالالالي الجماعالالالة ب الالالونس، وأبالالالو *ال بالالالاس بالالالن الغمالالالان
، وأبالو فالااس عبالن ال نيالن *والشاي  أبو علالي الحسالن بالن طالاها بالن أبالي الشالا  بالن افيالت الحسالني

وةيالالا هالال الز  (28)"*، وأبالالو علالالي ناصالالا الالالنين المشالالنالي*، وأبالالو محمالالن بالالن هالالااون ال اطبالالي*الاالالواا 
أبالو ج فالا أحمالن بالن ابالااهيم بالن النبيالا تثيا. ف ن وتا الم ا : "ومن مشايعه ]ي صن ابن الجّيالاب  

 .(29)الث في وعلي"
ه الز وةياهم ممن سبي وتالاهم هالم شاليوخ ابالن الجّيالاب، ب ضالام   لمالو علالا ايالنيام وسالمت 
الا إفالانة مالن  منام وأجانوش، وب ضام ااعا لم   ح له فاصة الل از بام واألعو منام. و ن اس فان أيمن

ه أناالالم مجموعالالة مالالن أعالالمم األنالالنلس، اع لفالال  ا جاهالالا ام علماالالم واألعالالو بطالالاائ ام، وممالالا الشالالك فيالال
و نوع  مشاابام، واع مفام يمثل  نوأل واع م  الحياة الفتاية ال ي تان   سون ةاناطة في  لالك 
الف اة من جاة، ويمثل عنايالة ابالا الحسالن واه ماماله مالن جاالة ثانيالة، اةبالة مناله فالي ان يساللك طايالي 

 ما تان يطمح إليه من متانة علمية مامو ة. ال لم، وان يا و  من بحاش، ليصل إلا
 

 ثناُء العلماِء عليِه:
تان  ث افة ابالي الحسالن ث افالة واسال ة شالاملة، فالاي أ ااناله باالا، وتالان لاالم  النوة فالي  حصاليل 
ال لوم والم اا ، ف ن تان له مشااتة في تثيالا مالن ال لالوم وااناب والف اله وةياهالا، و الن اثنالا علياله 

، إال ولاله تل من  اجم له،  واع اافًا ب لمه وفضالله،  الال عناله ابالن العطيالب: "ال  مالا مالواتاة فالي فالن 
 .(30)فيه ال باين، وال  ف اض جواها التمم علا محتما  االفاام إاّل وتممه االباين"

أمالالا ابالالو الوليالالن بالالن االحمالالا ف الالن  الالال عنالاله: "... وةالالانب وتالالا علومالاله ال  ليالالة والن ليالالة وشالالاني، 
. في حين  ال عنه ابن علنون: "شاليص ال النو ين فالي الالنصم والنثالا، (31)وأعّاي" وأشام إفصا  يااعة
. و ال عناله ابالن ال اضالي: "تالان أنيبالًا نحويالًا لغويالًا، شالاعاًا، ناصمالًا، نالاثاًا، (32)وسائا ال لوم األنبية"

. (34)". تمالا تالان: "عاافالًا بأيالام ال الاب وو ائ االا(33)واتاًا لل اايص، حافصًا للتثيالا مالن شال ا المولالنين"
وأشالالاا ب الالض المالال اعين إلالالا انالاله تالالان مشالالااتًا فالالي تثيالالا مالالن ال لالالوم والفنالالون، إمامالالًا فالالي الفالالاائض 
والحسالاب، مشالالااتًا فالالي علالالم ال صالالو ، عاافالالًا بالال اازا ، والحالالني ، حالالامًم اايالالة المنصالالوم والمنثالالوا، 

. و الالال عنالاله (35)اب ائمالالًا علالالا ال ابيالالة واللغالالة، م بحالالاأ فالالي ال الالاايص وااناب، إمامالالًا فالالي البمةالالة واألن
من شااة   فحلنا باا ال ين، أو  –م شا بنيه  – لميوش ابن العطيب أيضًا: "... وتلما صاا  علينا 

ين، فاي إليه منسوبة وفي حسنا ه محسوبة"  .(36)إشااة  تما سفتَب اللجن
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أمالالا صالالاحب نيالالل االب االالاح ف الالن  الالال عنالاله: "شالاليص المت بالالة وائيسالالاا، وتبيالالا الطب الالة وعالماالالا، 
الم الم فنن، األوحن الفاضالل األنيالب البليالل الشالايا الصالالح العاشالت النبياله المبالااك، أعالو  عناله ال 

 جملًة من  آليفه  وسم   عليه تثياًا في فنون، وانشنني نفسه: 
 أاى الالالالالالالالالالالالالالالننها فالالالالالالالالالالالالالالي الوانالالالالالالالالالالالالالاله مف  لبالالالالالالالالالالالالالالاً 

 

 فأيالالالالالالالالالالالالالالاك ال  أمنالالالالالالالالالالالالالاله يومالالالالالالالالالالالالالالًا ف فعالالالالالالالالالالالالالالنعاَ  
 

 فمالالالالالالالالا هالالالالالالالالو إالن مثالالالالالالالاللف مالالالالالالالالا  الالالالالالالالال  ائالالالالالالالاللٌ 
 

تالالالالالالالالان   الالالالالالالالالنبا  م الالالالالالالالالًا()م  َمفالالالالالالالالالام مف بالالالالالالالالالل  مف
(37) 

 

 صفاتِه وأخالقِه: 
إوا   ب نالا المصالانا ال الالي  اجمال  إلبالن الجّيالالاب وجالنناها  منحاله و ثنالالي علياله تثيالاًا، فمثلمالالا 

علا ما ي م ت به من صفا  شعصية، وما هو  –أيضًا  –أثنا علا علمه من  اجم له، ف ن أثنوا 
: "هّوب  ااناب شالمائلاا، عليه من علي  ونين وواأل، وحب للعيا، وال   ش ، ف ن تان ي م ت بنفس 

، تمالا تالان: "صالاحب مجاهالنة، (38)وجان  الاياضالة عمائلاالا، وماا بالة لّاباله... نيالن ال ي جالم عالونش"
وممنمالالة، وعبالالانة علالالا طاي الالٌة مفثلالالا مالالن االن بالالاض والنناهالالة، وايثالالاا ال  شالال "
، "محبالالًا فالالي أهالالل (39)

 .(40)العيا والصم "
الالاَ  عنالاله عالالمل حيا الاله حبالاله الشالالنين للنالالاس ونف الاله الصلالالم عالالنام، فأشالال اا بالالالعيا والحمالالل  وعف

. وتان يتاش الغيبة والنميمة، فتالان يفشالغل الت الّاب بااللغالان والطالّا ، ي الول عناله (41)علا أهل الصلم
 لميالالوش ابالالن العطيالالب فالالي ولالالك: "ويالالاى أّن طاي االالا فالالي اللغالالو اسالاللم الطا الالا ، ويشالالغلنا بحلوائاالالا عالالن 

 . (42)هوائاا"اةااض األلسنة وا
وشعصالالالالي ه مامو الالالالة تشعصالالالالية ابالالالالن الجّيالالالالاب الالالالالو  صالالالالل ي مالالالالل لف الالالالاة طويلالالالالة    الالالالاب مالالالالن 
العمسالالالين عامالالالًا بالالالنيوان االنشالالالاز، ح الالالا صفالالالا بائاسالالال ه، ثالالالم اسالالالنن  إليالالاله الالالالونااة إضالالالافة إلالالالا ائاسالالالة 
الالالنيوان، الشالالك أنالاله تالالان علالالا سالالياة حسالالنة، وأنالاله تالالان محمالالون األعالالمي مالالن  بالالل ال امالالة والعاصالالة، 

ال لمالال ا  بالالوأ متانالالة عاليالالة مثالالل هالالوش المتانالالة ال الالي تانالال  مطمحالالًا لل نيالالن مالالن م اصالالايه مالالن األنبالالاز وا 
والشالال ااز والت الالاب. ي الالول عنالاله ابالالن العطيالالب: "ومالالا عسالالا ان أ الالول فالالي إمالالام األئمالالة، ونالالوا الالالنياجي 

 .(43)المنلامة، والمثل السائا في بف ن الصي  وعلّو الامة"
نا  تبيالالالا مالالالن األعالالالمي والتالالالام وحسالالالن الم شالالالا، وبالجملالالالة فالالالأن ابالالالن الجّيالالالاب تالالالان علالالالا  الالال

وم نونًا من أهل العيا والصم  ومن اصحاب الفضل والنين: "ح ا أصبح النها ااويًا الحسانه 
 لما تان يحمله من صفا  وعمل حمينة وما تان ي مين به من فطنة  ووتاز. (44)وناط ًا بلسانه"

ل الالالي تالالالان ي  الالالنها الت بالالالة فالالالي نيالالالوان وتالالالان ابالالالن الجّيالالالاب يشالالالااك فالالالي المنالالالاصاا  األنبيالالالة ا
: "عاح علينا من *االنشاز، وتان يصاا في ولك ساعة بنياة عّن نصياها.  ال ابو ال اسم بن جّن 
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بيالال  الت ابالالة مالالن حضالالاة ةاناطالالة، شالاليعنا الالالائيس ابالالو الحسالالن بالالن الجّيالالاب، ونحالالن م شالالا الت الالاب 
 ، معاطبًا للجميت: -بنياة  –مج م ون، فأنشننا 
 ياصالالالالالالالالالالالالالالالالاحبف األنبالالالالالالالالالالالالالالالالازأ أصالالالالالالالالالالالالالالالالحابنا 

 

 ويالالالالالالالالالالالالالالالالا نعبالالالالالالالالالالالالالالالالة الت الالالالالالالالالالالالالالالالاب والشفالالالالالالالالالالالالالالالالال ااز 
 

الالالالالالله  ألعطيالالالالالال ام فصالالالالالالّل العطالالالالالالاب ووص 
 

 (45)في جالالالالالالن عالالالالالالنتم واصالالالالالالٌل بالالالالالالن عطالالالالالالاز 
 

إضافة إلا ما وتاش ابن العطيب باشغاله للت ّاب بااللغان والطفا ، ف ن تان مالن المالول ين 
طاي الالة ل نجيالالة الو الال  بحالالب االلغالالان والطفالالا  يفاتالاله باالالا جلسالالا ش أتثالالا األو الالا ، ويالالاى اناالالا افضالالل 

. وتانالال  جلسالالا ه األنبيالالة  شالالبه إلالالا حالالن تبيالالا المجالالالس األنبيالالة لمالالا تانالال  (46)واالب  الالان عالالن اللغالالو
  نوا فياا من مفاتاا  ومباانا  لغوية وش اية، فتان يشغل جمسه باوعة الغانش.

 وهتالالوا نالالاى ابالالن الجّيالالاب يفضالالفي نوعالالًا مالالن النماثالالة والحيويالالة علالالا من الالناش، ح الالا ال يشالال ا
 جفمسه بالملل والف وا. و مثل أش اا األلغان ال ي  اتاا عيا نليل علا ولك.

ولم اافه التثياة وباونش في تثيا من ال لوم، و م  ه ب و ن الوهن، وسالماحة الالنفس، وةالنااة 
، ومالالاهو عليالاله مالالن نيالالن وواأل، اسالال حي ل الالب "شاليص طلبالالة األنالالنلس"، تمالالا ن  الاله ب الالض مالالن (47)الحفالص
 .(48) اجم له
 :تالميذهُ 

لمت نجم ابن الجّياب، في سماز ةاناطة واش اا وتاش، واح ل متانالة مامو الة بالين علمائاالا 
 .(49)وأنبائاا وت ّاباا، ح ا  جاون  شاا ه "البحا األعضا والعليج األناي"

ا عنه ونالوا مالن الاجا ، و  لمووا علا ينيه، واوو  وان فت به تثيا من أعمم ال ان الثامن
ابالالن العطيالالب اشالالاا  ممو الاله، الالالو   الالال عنالاله: "هالالو شالاليعي الالالو   أنبالال  بالالين علمالاله وأنبالاله، أمثالالال 

وفالالي موضالالت آعالالا: "و أنبالال  بالشالاليص الالالائيس صالالاحب ال لالالم األعلالالا الصالالالح الفاضالالل ابالالي  (50)ينيالاله"
، و ال صاحب (52)، وفي موضت ثال : "وهو شيعنا وائيسنا ال ممة البليل"(51)الحسن بن الجّياب"

، (53)بالن العطيالب م لال  ت الاب االحاطالة،  الأنب باله و عالاح بالين ينياله"النيباح الموهب: "وهو شاليص ا
. تمالا أعالو (54)أما صاحب ناة الحّجالال ف الال: "أعالو عناله ابالن العطيالب الساللماني، و الأنب بالين ينياله"

وعلي  *وعبن الحي بن عطية المحاابي *، وابن عا مة االنصاا (55)عنه أبناز ابن العطيب الثمثة
وتالالان مالالن طمبالاله النالالاباين ومالالن وو  النجابالالة والفصالالاحة، وباهالالان  *بالالن ابالالااهيم االنصالالاا  المالالال ي

. واوى عنالاله أبالالو ال اسالالم بالالن اضالالوان *وابالالو محمالالن عبالالنا  بالالن جالالّن  *وابالالن عافالالة *الالالنين بالالن فاحالالون
 وةياهم تثيا، ةيا إننا ا  صانا علا أهم  مميوش وأشااهم. *النجاا 
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 أصدقاءُه وَمن الزَمُه:
طالالويًم، و ضالالا م صالالم هالالوش المالالنة ال الالي عاشالالاا فالالي بالالمط بالالن  ل الالن عالالاش ابالالن الجّيالالاب عمالالااً 

االحما بغاناطة، ومتنه عمله مت ملوتاالا مالن اال صالال باجالال السياسالة وال لالم واألنب فالي نماناله، 
وسالالالاعن ه طبي الالالة عملالالاله فالالالي نيالالالوان االنشالالالاز علالالالا اال صالالالال المباشالالالا بالالالأعمم عصالالالاش، مالالالن ت الالالاب 

هال الز صالنا ا  وعم الا  اشالاا  ب الض المصالانا  وش ااز، وتان من الطبي ي ان  نشأ بنية وبالين
إلالالا جالالنز مناالالا. فاالالوا صالالاحب "الما بالالة ال ليالالا" ي حالالن  عالالن عم  الاله بال اضالالي ابالالي ال اسالالم الشالالاي  

. و الن وجالن ان الجّيالاب فالي ال اضالي (56)، وما تان بيناما من عم ة حميمالة وصالنا ة م ينالة*السب ي
بالن الجّيالاب حباله الشالنين وشالغفه بالمالواتاة ابي ال اسم السب ي شعصالية أنبيالة محبوبالة، وعفالا  عالن ا

، فوجالالن عنالالن ابالالي ال اسالالم السالالب ي: "مالالا شالالاز مالالن م نالالا ا الالاي ولفالالص (57)والمنالالاصاة فالالي الفنالالون األنبيالالة
ا الالالالااي، وطبالالالالت بالم الالالالاا  نفالالالالاي، ... ووهبالالالال  إلالالالالا م ااضالالالال ه بالالالالال ايض، ومسالالالالاجل ه فالالالالي الطويالالالالل 

 .(58)وال ايض"
أ  بينامالالالا "صالالالنا ة صالالالان ة ومالالالونة وي حالالالن  ابالالالن العطيالالالب عالالالن هالالالوش ال م الالالة في الالالول: نشالالال

، وتانالال   جالالا  بينامالالا عالالمل ولالالك ضالالاوب مالالن المعاطبالالا ، وبالالنائت وطاائالال  مالالن (59)مسالال حتمة"
 .(60)المفاتاا 

وتان من حسن حص ابي ال اسم السب ي انه عفين في نيوان االنشاز فوجالن فالي ابالن الجّيالاب 
ل الالا مالالن شالاليص الت الالاب أبالالالي ائالاليس نيالالوان االنشالالاز آنالالواك، عيالالالا مالالن ي الالا  فضالالله وي الالّنا مواهبالالاله ف

 .(61)الحسن بن الجّياب من االح فاز وال تايم ما عوضه عن فااي األهل والوطن
عم ة مونة وصنا ة  وية.  –وتان م ابا إليه  –تما نشأ  بينه وبين  لميوش ابن العطيب 

وتان   جا  بيناما أثناز ولك معاطبا  ومااسم  ش اية، و ن عبا تل مناما عن هوش الصنا ة 
 .(62)في تثيا من االش اا ال ي تان   جا  بيناما

ل ن تان  بين ابن الجّياب و لميوش ابن العطيب صنا ة تبياة، والصالفا  ال الي يسالبغاا ابالن 
ب   تن بما ال ينأل مجااًل للشك، الصلة ال وية ال ي تانال   ابطاله باله، و الن العطيب علا ابن الجّيا

 .(63)بانل الشيص  لميوش نفس الش وا لما عانش فيه من نباهة وحنة وهن وساعة جواب
والشيز الو   جنا اإلشااة إليه ونحن ن حن  عالن عم الة إبالن الجّيالاب بالةبن العطيالب هالو 

مالالن االشالال اا تانالال   جالالا  بينامالالا أثنالالاز ولالالك فالالي شالالتل ان هالالوش ال م الالة  الالن  اتالال  علفاالالا مجموعالالة 
 معاطبا  ومااسم  ش اية ال مجال لوتاها.
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وتانالال   جالالا  بينامالالا  *وتالالان مالالن أصالالن از ابالالن الجّيالالاب الف يالاله ابالالو ال اسالالم بالالن ابالالي ال افيالالة
تولك مااسالم  شال اية  النل علالا عمالي ال م الة و الوة الصالنا ة ال الي تانال   جم االم. و الن ت الب ابالو 

 بي ال افية  صينة بني ة في ةاض ال  اب ي ول في أولاا: ال اسم بن ا
 أطيالالالالالالالالا  فالالالالالالالال ان   الالالالالالالالل إوًا مالالالالالالالالن أطااتالالالالالالالالا

 

 (64)ألعالالالالالالو  بالالالالالالل الفالالالالالالو   بالالالالالالالمو   ثااتالالالالالالا 
 

 فأجابه أبن الجّياب ب وله: 
الالالالالون بٌ  الالالالالَ  مف  عليلالالالالالي لالالالالالَك ال ف  بالالالالالَي ومالالالالالا أن 

 

َتالالالالالالالالا  َااا  ّوَض إنو   ولت الالالالالالالالن  َعَسالالالالالالالالاَها أن ف الالالالالالالالاف
 

نالالالالالالالالالَك لالالالالالالالالالم    أَا وَجاالالالالالالالالالهف ا الالالالالالالالالاني ت  الالالالالالالالالاٌب م 
 

الالالالا ف َمطاَاتالالالالا  الالالال ا  أنالالالالي ط   (65)َفَياليالالالالَ  ش 
 

مما   النم ي بالين لنالا أن ابالن الجّيالاب، تانال   ابطاله عم الا   ويالة وصالنا ا  حميمالة، مالت م اصالايه 
مالالن األنبالالاز والشالال ااز، وتانالال  هالالوش ال م الالا  فاصالالة ل الالاض الشالال ا و بانلالاله، و الالن حفصالال  لنالالا ت الالب 

يالا يساليا عّمالا تالان يجالا  بالين تثيالا مالن الشال ااز واألنبالاز ال ااجم والسيا وب الض الالنواوين جالنزًا ة
 في  لك الف اة من مساجم  وم ااضا .

 ديوانُه وآثارُه النثرية:
عّل  ابو الحسن بن الجّياب نيوان شال ا جمالت أةلباله  لميالوش ابالن العطيالب، وهالو ي الول فالي 

الم  الالننة مالالن الم شالالاا  ولالالك: "... وشالال اش تثيالالا مالالنّون، جم  الاله، ونون الاله، يشالال مل علالالا االةالالااض 
. (66)النبويالالا ، وال صالالائن السالاللطانيا ، واالعوانيالالا ، والم طوعالالا  األنبيالالا ، وااللغالالان واالحجيالالا "

تمالالا أشالالاا الم الالا  إلالالا هالالوا الالالنيوان أيضالالًا ضالالمن م لفالالا  ابالالن العطيالالب ب ولالاله: "... و الالنوين شالال ا 
نمالالال(67)شالالاليعه ابالالالن الجّيالالالاب" ا  الالالال: "... ولالالاله اشالالال اا . أمالالالا ابالالالن ال اضالالالي فلالالالم يالالالوتا هالالالوا الالالالنيوان، وا 

. وما نال  أبيا  مالن شال اش  النين  صالا  جنالة ال ايال  والحمالااز بغاناطالة، ومالن األشال اا (68)تثياة"
 المنسوبة اليه أبيا  بال اعة الائيسة لباح االسياة في  صا الحمااز ي ول فياا: 

 
 بالالالالالالالالالالاٌح عصالالالالالالالالالاليمف الشالالالالالالالالالالأن فالالالالالالالالالالي االبالالالالالالالالالالااح  

 

  الالالالالالالالالالالالن  باهالالالالالالالالالالالال ف الحمالالالالالالالالالالالالاازف منالالالالالالالالالالالالهف ب  الالالالالالالالالالالالاح   
 

 صاالالالالالالالالالالالالالالا   َلنالالالالالالالالالالالالالالا واسالالالالالالالالالالالالالال بطَن    لاالالالالالالالالالالالالالالاٌة 
 

  صالالالالالالالالالالالالالالالالاًا يضالالالالالالالالالالالالالالالاليز بنالالالالالالالالالالالالالالالالواش  الَوَهالالالالالالالالالالالالالالالالاح   
 

الالالالالالالالالالَن ة   الالالالالالالالالالن نالالالالالالالالالالوصا     فياالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالنائتف صف
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  األفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاان  واالنواح     نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبًا م 
 

الالالالالن  بنالالالالالي نصالالالالالا  وَمالالالالالن    مالالالالالن آل سالالالالال ن  م 
 

 (69)نصالالالالالالالالالالالاوا وآ وا صالالالالالالالالالالالاحب  الم الالالالالالالالالالالااح   
 

النيوانيالالة، وصالالياةة أمالالا اثالالااش النثايالالة، ف الالن أبالالان فياالالا عالالن ماالالااا  فائ الالة فالالي  الالنبيج الاسالالائل 
العطابا  الاسمية بأساليب مم  الة أوحال  ب فو اله علالا نصاائاله مالن بنالي عصالاش، وسال ة اضالطمعه 

"  .(70)جمت  لميوش ابن العطيب أجناًز مناا في م ل  سماش: " افٌه من جم ون طٌة من يم 
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 ال الم ا  فالي أنب أبالي الحسالن: "ويصاالا لالي أن نصماله أعلالا طب الة مالن نثالاش، وعلالا تالل 
. أمالالا  لميالالوش ابالالن العطيالالب ف الالال عالالن أنبالاله بأنالاله: "جالالامت بالالين (71)فاالالو ال ي تلالال  نصمالالًا وال نثالالاًا"حالالال 

 .(72)حصافة اللفص ولطافة الم نا"
 

 أسلوبُه ورسائلُه الديوانية:
اسالالالائل نيوانيالالاله تثيالالالاة، فالالالي شالالال ا  –اثنالالالاز عنم الالاله فالالالي نيالالالوان االنشالالالاز  –أنشالالالأ ابالالالو الحسالالالن 

، و الالن أثنالالا علياالالا (73)االةالالااض،  الالال عناالالا  لميالالوش ابالالن العطيالالب: "امالالا نثالالاش فسالاللطانيا  مطالالوال "
م اجمالالالوش، ف الالالال عنالالاله ابالالالن العطيالالالب أيضالالالًا: "صالالالنا الصالالالنوا الجلالالالة، وعلالالالم مالالالن أعالالالمم الملالالالة، شالالاليص 

عا: "... والحالي ان ن النل عالن ، وفي موضت آ(74) الت ابة وبانياا، وم ولي ايام عنم اا وسنياا..."
. و الالال عنالاله ابالالو (76)، وفالالي موضالالت ثالالال : "فاضالالل العطالالة وبالالاا  ال الالوس"(75)سالاللطانيا ه الشالال اااها"

الولين بن االحما: "تان  ن ام طا من نيوان االنشاز جالوانًا   النم باالا، مجليالًا، وةالنا تالل منال م  لاالوش 
لحسن بالن الجّيالاب ائاليس ت الاب االنالنلس ، أما الم ا  ف ال عنه: "... تان ابو ا(77)الطاي ة مصليًا"

. و الال عناله (79)، وفالي موضالت آعالا وصالفه بأناله: "ال ي تلال  نصمالًا وال نثالاًا"(78)وهم ا وساز ةيالاهم"
 .(80)ابن ال اضي: "له  لم فصيح، وباأٌل في الت ابة والعطابة، منين فسيح"

ن اسالالائله وعلالالا الالالاةم مالالن ولالالك ف الالن ضالالّن  علينالالا المصالالانا ال الالي  اجمالال  لالاله بالالةياان جالالنز مالال
ماعالالن الم الا  الالو  اوان لاله اسالالال ين نيالواني ين، إحالناهما إعالمم سالاللطان  –علالا تثا االا  –النيوانيالة 

، والثانيالالالة فالالالي موضالالالوأل ال الالالناز والانالالالاز لسالالاللطان المغالالالاب (81)المغالالالاب ب  الالالن صالالاللح مالالالت ملالالالك  شالالال الة
 اسائله النيوانية.، ابما اس ف نا ل لّمس طاي  ه بالت ابة، وما يمين أسلوبه االنشائي في (82)أيضاً 

أ صف  الاسال ان ببناز فني م ماثل فالي اسالوم المتا بالة، ف الن  تونال  تالل واحالنة منامالا مالن 
ل والمفاَسل إليه، مت وتا ن وم اا، والنعاز للمعصوص بالاسالة، (83)م نمة ، يوتا فياا اسم المفاس 

لالاله وصالالحبه، م اونالالالة وانجالالاز ال حيالالة والسالالمم ثالالم الحمالالن . والصالالمة علالالا الاسالالول التالالايم، وعلالالا ا
بالنعاز لصاحب الاسالة. وب ن ولك ينعل إلا موضوأل الاسالة والغاية ال ي انشئ  من أجلاالا، ثالم 

 العا مة بالنعاز للمعصوص بالاسالة والسمم.
إال ان االسالاللوب ي بالالاين فالالي الاسالالال ين، حسالالب الغالالاض مالالن الاسالالالة، ففالالي حالالين عمالالن إلالالا 

فالي اسالالة ال الناز والانالاز، إال ان  –نسالبيًا  –إلا االطنالاب االيجان في اسالة الم اهنة، نجنش عمن 
هالالوا االطنالالاب، لالالم يتالالن منفالالانّا، أو  ل الالًا، مالالثم  الالال ب الالن الحمالالن ، والصالالمة والسالالمم علالالا الاسالالول 

(، وفالالي الاسالالالة األولالالا: "أمالالا ب الالن حمالالنا  الالالو  أوالتالالم ملتالالًا منصالالواًا، وفعالالاًا مشالالاواًا، التالالايم )
ة لمتالالاام االعالالمي وتالالاًا منشالالواًا، والصالالمة والسالالمم علالالا سالاليننا، وموالنالالا محمالالن وأحيالالا بالالنول تم ال ّليالال
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اسول ا  الو  اع ااش بشياًا ونوياًا، وشا  باناي ه صنواًا، وج ل المأل األعلالا لاله صايالاًا، والّاضالا 
علا آله وصالحبه الالوين صالاهاوش فالي حيا اله، وعلفالوش فالي أم اله ب الن وفا اله، فنالالوا فالي الحالالين فضالًم 

 .(84)سطواًا، وأجاًا موفواًا"م
و الالالال فالالالي الاسالالالالة الثانيالالالة: "أمالالالا ب الالالن حمالالالن ا  الواحالالالن ال االالالاا الحالالالّي ال يالالالوم، حيالالالاة ال    يالالالن 
باالعصاا، ال الانا الالو  تالل شاليز فالي  بضال ه محصالوا بحتالم االضالطااا، الغنالي فالي ملتو اله فالم 

اجالال واالعمالاا ال الالم الالو  يلح ه الحي االف  اا، المايالن الالو  بااان اله  صالاي  اال الناا، و  النيا ا
ال  غالالاب عالالن علمالاله عفايالالا االسالالااا، وعبايالالا االفتالالاا، مالالالك الملالالك وأهلالاله، ومالالّنبا بحتم الاله وعّنلالاله، 
 وتاة ألولي االلبالاب، وعبالاة ألولالي االبصالاا، علالي المالو  والحيالاة، لين لنالا مالن ناا الفنالاز إلالا ناا 

ه المصالطفا المع الاا، الالو  نا الن  بانياله ال ااا، والصمة والسمم علا سيننا وموالنا محمالن اسالول
التايم في األياان واالصناا واالحالمز واالمالااا فالي الشالنة والاعالاز والسالّااز والضالااز، بسالياش التايمالة 
ااثالالاا، ون  الالنّ  بالمصالاليبة بالاله عّمالالا نهالالم مالالن المصالالائب التبالالاا، و  الالنم منالاله إلالالا ابنالالا شالالفي ًا ماحيالالًا 

لالالم أننالالا با بالالاأل سالالبيله  سالال ن سالال انة االبالالااا، وبة امالاله مل الاله، لالالمنوااا، وآعالالوًا بالالالحجن عالالن النالالاا، ون 
وحمايالالة شالالاع ه، ننالالال ماضالالاش الملالالك الغفالالاا، والاضالالا عالالن آلالاله وصالالحبه، وأوليائالاله وحنبالاله، الالالالوين 
صالالالاهاوش فالالالي حيا الالاله علالالالا ا امالالالة الحالالالي السالالالاطت االنالالالواا، وعلفالالالوش فالالالي أم الالاله  الالالائمين بال الالالنل حالالالامين 

 .(85)للوماا..."
ي حالالوي التا الالب فالالي  حمينا الاله، بمالالا وافالالي ةالالاض الاسالالالة، فألفالالاص تمالالا أننالالا نسالال بين ممالالا سالالب

تلاالا   حالن  عالن ال ضالاز وال النا، وأن الب الاز   وحالنش "الحالي ال يالوم حيالاة  –مثًم  –ال ط ة الثانية 
، ثالم (86)ال    ين باالعصاا، ... الماين الو  بااان ه  صاي  اال ناا، و  نيا ااجال واألعماا..."

. لالالولك (87)( الالالو  "... ن  الالّن  بالاله عّمالالا نهالالم مالالن المصالالائب التبالالاا..."التالالايم )اال  الالناز بالاسالالول 
فالم ّنبا لاوا النص، يس طيت ان ي بين موضوأل الاسالة، فاي له تال نوان، و ن ن ل التمعالي عالن 

ل حاو ًا أشاا في  حمينش إلا ما جاز بالاسالة من أجله" الف ح بن جّني  وله: "إوا تان المفاس 
(88). 

ويسالالال  مل أبالالالو الحسالالالن فالالالي لغ الالاله الت ابيالالالة أسالالاللوبين م بالالالاينين لصالالاليغة المالالال تلم، ففالالالي اسالالالالة 
الم اهالالنة يسالال عنم صالاليغة المفالالان، فالالي حالالين يسالال عنم صالاليغة الجمالالت فالالي اسالالالة ال الالناز، ففالالي الاسالالالة 

مالالالن حمالالالااز  –األولالالالا "فت ب الالاله ت الالالب ا  لتالالالم عوائالالالن السالالال انة، وحالالالبتم مالالالن آالئالالاله بالحسالالالن والنيالالالانة 
ت الالب ا  لتالالم عوائالالن النصالالا، وابالالط  –، وفالالي الثانيالالة: "فةنالالا ت بنالالاش (89)..."–سالالاا ا  حا  –ةاناطالالة 

. ولابمالا تالان اسال  ماله صاليغة (90) من حمااز ةاناطالة حاسالاا ا    الالا..." –علا  لبتم بالصبا 
المفالالالان م صالالالواا علالالالا الم اهالالالنا ، توناالالالا ال  صالالالح إال بمواف الالالة السالالاللطان، فالالالي حالالالين ان المواضالالاليت 
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صالالاهاة عامالالة، يشالال اك فياالالا السالاللطان وةيالالاش، وال  –مالالثًم  – صالالحف بغيالالا ولالالك، فالالالحنن األعالالاى  الالن 
 يا بط أحنهما بمواف ة ااعا، علا عم  الم اهنا ، فاي م صواة علا مواف ة السلطان.

وي م ت ابو الحسن باسلوب شيي مم ت، محبب للنفس، فاو ي حالن  بأساللوب مسالجوأل ةيالا 
ًا واحالالالنًا حالالالين ي  الالالن سالالالج ا ه فالالالي  ااتيبالالاله، فالالالةوا احسالالالن ان طالالالول م تلالالال ، وال منفالالالا، فالالالم يل الالالنم حافالالال

السج ة  ن ي ن  إلا الملل، انحا  عن ولك الحا  إلا حا   آعا، تي ي  الن سالج ة أعالاى فالي 
الف اة وا اا، لولك نجن ان الف اة الواحنة ي نانعاا اتثا من سج ة. فمثًم ي ول فالي اسالال ه الم  الونة 

م نجالالن اثالالاًا ليف الالن الوالالالن، لمالالا اوالنالالا مالالن جميالالل ال وائالالن، وتالالام الم اصالالن، لل الالناز: "وتّنالالا طالالول حيا الاله لالال
 فصلالم  –وال مثل لاا  –جنزا ا  احسن جنائه، وأعاننا علا  وفية ح ه وأنائه، ولمثل هوش المصيبة 

االاجالالاز، ويضالاليي الفضالالاز، و بتيالاله مسالالّومة الجيالالان، وم الالالم الجاالالان، والسالاليو  فالالي االةمالالان وشالال ا 
ن، فالالالم  سالالالألوا تيالالال  هالالالو عنالالالنما مو الالالت هالالالوا العطالالالب ال صالالاليم والحالالالان  الم  الالالن الم الالاليم، ال بالالالان والالالالبم

والاّنيالالة ال الالي ال انيالالة مثلاالالا، والحانثالالة ال الالي أصالاليب  باالالا الملالالة وأهلاالالا، فوّجالالننا لف الالنش ي ضالالاع  مالالت 
األنالالاز، وي جالالنن  الالوتاا مالالا أسالالل  مالالن أعمالالال الملالالوك الفضالالمز، ولتنالاله أمالالاف حالال م، و ضالالاز مالالن ا  

بيل يسالالاللك علياالالالا األول وااعالالالا، واا الالالي والغالالالابا، ولالالاليس وا  اال ال سالالالليم، لمالالالا حتالالالم بالالاله جالالالنم، وسالالال
. وهو بولك لم يأ  ب ااتيبه  ساًا تي   ن  مامة الّسجت، وال ي تل  ألفاصه تي   ناسب (91)ال ليم"

مالالالت السالالالج ة الم  الالالونة. ولابمالالالا اسالالال  مل السالالالجت الماتالالالب فالالالي بنالالالاز سالالالج ا ه، أ  أنالالاله يسالالال عاح مالالالن 
ة الواحنة سج  ين ناعلي ين: "واما ب ن حمن ا  الواحن ال االاا... مالالك الملالك وأهلاله، ومالنبا السج 

األموا بحتم ه وعّنله،  وتاة ألولي االلباب وعباة ألولي االبصاا... والصمة والسمم علا سيننا 
ا، وموالنالالالالا محمالالالالن اسالالالالوله المصالالالالطفا المع الالالالاا، الالالالالو  نا الالالالن  بانيالالالاله التالالالالايم فالالالالي االيالالالالاان واالصالالالالنا

، فالسج ة م  ونة (92)واالحمز واالمااا، في الشنة والاعاز والسااز والضااز، بسياش التايمة االثاا"
علا حا  الااز انعل مّاة حا  الااز ثم عان إلا حا  الااز وماة اعالاى انعالل الامالنة وعالان إلالا 

 حا  الااز أيضًا.
مل فاي صاهاة جّلية، ي  نها م اونة ب االسلوب المسجوأل أيضًا، مبالنيًا أما المواننة بين الجف

مالالالل، ففالالالي اسالالالالة الم اهالالالنة يالالالنعو للسالالاللطان   الالالناة علالالالا امالالال مك ناصالالالية السالالالّجت، والمواننالالالة بالالالين الجف
المعصوص بالاسالالة ب ولاله: "الساللطان التالوا اب الاش ا  فالي ملالك منيالت الالوماا، وسال ن بالاها االنالواا، 

. وفالي اسالالة ال الناز ي الول: (93)االثالاا"ومجن افيت الم الناا، وساللطان عنيالن االنصالاا، تالايم المالآثا و 
فاالالي وان ف الالن  مالالن السالاللطان األعلالالا ابالالي سالال ين اتالالام  –حماهالالا ا   –"وامالالا هالالوش الالالبمن االننلسالالية 

صايالالا، وو الالت مصالالابه مناالالا محالاللن تبيالالا، ف الالن لجالالأ  مالالنتم إلالالا مالالن يحمياالالا، ويتالال  بالالأس أعانياالالا، 
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ل الشالالالالباب، جنيالالالالن األثالالالالواب، عايالالالالي ويب غالالالالي ماضالالالالاة عال االالالالا فياالالالالا. فملتتالالالالم بحمالالالالن ا    الالالالالا م  بالالالال
 .(94)االنساب، أصيل االحساب، ومجنتم جاا  علا أعاا ه جا  الجيان ال ااب"

وي  مالالن ابالالو الحسالالن بالالن الجّيالالاب األسالاللوب المفاَسالالل إوا مالالا   الالاض ألمالالا ال يح الالاح فيالاله إلالالا 
 مالالل ال أويالالل، ابالالاان م نا الاله اللغويالالة، أو البمةيالالة ف الالأ ي م انيالاله واضالالحة، جليالالة ال لفالالبس فياالالا، وال  ح

فيسالالان الم لومالالة باألسالاللوب الالالو  يوصالاللاا بم ناهالالا، نون أن يفجّشالالم نفسالاله عنالالاز ال تلالال  وال صالالّنت، 
علا إّن هوا األسلوب لم  يتن منفصًم عن األسلوب المسجوأل، ف ن يس  مل األسلوبين في الاسالالة 

  عناله إلالا االساللوب الواحنة، وها هالو فالي اسالالة الم اهالنة يبالنأها باألساللوب المسالجوأل، لتناله ينحالا 
المفاسالالالالالل حالالالالالين ي حالالالالالن  عالالالالالن الصالالالالاللح، وحيثيا الالالالاله، وأهنافالالالالاله ومااميالالالالاله، ي الالالالالول فالالالالالي اعالالالالالمم السالالالالاللطان 
المعصوص بالاسالة عالن الصاللح: "... وتالان عالنيمنا ن الاون بحتالم اال فالاي  الن وان اشالبيلية لالب ض 

مالالا اشالالغاله، فأس حضالالاش وأعالالو م الاله فالالي امالالا الصالاللح وشالالا  أحوالالاله، وأعالالانش إلالالا م ضالالمتم ليسالال فام 
عنالالنش، وي لالالم موهبالالاله و صالالنش، فأعيالالن إليالالاله بأنالاله أاان المصالالالحة علالالالا صالاللح والالالنش، مالالالت هالالوش الالالالنياا 
النصاية، من ةيا نيانة علا شاوط  لالك ال ضالية، وال ي الاض السال اجاأل م  الل مالن الم ا الل ال الي 
اعلصالالال  مالالالن يالالالن النصالالالاانية، وان يتالالالون ع الالالنش علالالالا الجنيالالالاة العضالالالااز وانالالالنة، وةياهالالالا مالالالن الالالالبمن 

سية، فمبالن مالن مطال الة محالل والالننا الساللطان أميالا المساللمين ابالي سال ين أيالنش ا ، واسال طمأل االننل
ما يالااش، وحينئالو  ن مالل بحالب نصالاش الجميالل م  ضالاش، واتالن علالا ن الاون فالي اناله إن ان الان لاالوا االمالا 
ا فلي  الن م اله هننالالة المالا مالن الالالنها، ب النا مالا ي سالالت ل  الايفتم باالوش الحالالال واعممتالم، ويسال طلت فياالال

نصا م امتم، فما هو إال إن عان يوم  اايص هوا الت اب ملك  ش الة، و ن أجاب إلالا الصاللح وان الان 
إليالاله، علالالا حالالب مالالا شالالاط عليالاله، وأعطالالا مااننالالة مالالنة شالالاا فبايالالا، لي الالا  باالالا م الالامتم، ويالال  لم مالالا 

 .(95)لنيه"
بالب ض ل ن اس عنم ابو الحسن أساللوبًا سالاًم، ب  الن جمل اله م ضالمنة م نالا واضالحًا، محالمة 

السج ا  ال ي  ان عفو العاطا، ولم  تن م صونة لوا اا، وبولك يتون  ن ام لك االسلوبين بحوي 
، وم ان   ن  وهب عن ت اب ه باي اا.  وماااة نون  تًل  اللفاص  وعبااا  

 مرضُه ووفاتُه ورثاءُه:
أصيب ابالو الحسالن بالن الجّيالاب بمالاض الطالاعون الالو   فّشالا فالي حالوض البحالا الم وسالط 

م، واا  ضحي ه عالنن تبيالا مالن علمالاز األنالنلس واجالال الالنين 1349-1348هال/ 750-749م عا
والسياسالالة واألنب ومالالنام ابالالن الجّيالالاب موضالالوأل بحثنالالا، الالالو  "طالالال بالاله المالالاض ح الالا أوهالالب جالالواها 

، وصالالل علالالا هالالوا الحالالال ح الالا اع الالااش ابالاله إلالالا جالالوااش ليلالالة االاب الالاز الثالالال  وال شالالاون مالالن (96)بننالاله"
، وحملالال  جنان الاله ونفنالال  ببالالاب البيالالاة "وتانالال  جنان الاله آعالالوة (97)م1348ينالالايا  هالالال749شالالوال لسالالنة 
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. وتان لوفا ه األثا التبيا علا نفوس االنباز (99)"حضاها السلطان فمن نونه" (98)نااية االح فال"
والشالال ااز والت الالاب فبتالالوش تثيالالاًا بلوعالالة وحسالالاة وتيالال  ال يبتونالاله و الالن تالالان شالاليعًا مالالن شالاليوعام وعلمالالًا 

اعالالالمم السياسالالالة واالنااة واألنب فالالالي ةاناطالالالة، فاالالالوا الف يالالاله ابالالالو عبالالالنا  بالالالن جالالالّن  ياثيالالاله بالالالاانًا مالالالن 
 ب صينة طويلة ي ول في أولاا: 

 الالالالالالالالالم  الالالالالالالالا أّن المجالالالالالالالالَن أ الالالالالالالالو   م المالالالالالالالالهف 
 

 فأطنابفالالالالالالالالالالالالالالهف  الالالالالالالالالالالالالالن   وّضالالالالالالالالالالالالالال  ونعائمالالالالالالالالالالالالالالهف  
 

 َبتالالالالالال   ف الالالالالالنكف الت الالالالالالاب إو َتالالالالالالاَن َشالالالالالالملام  
 

و   َفضالالالالالالالاللك  ناعمالالالالالالالالهف   الالالالالالالالن  اف يف لفالالالالالالالالهف م 
(100) 

 

 -اثاش  لميوش ابن العطيب ب صينة طويلة  الاا علا  باش عامس يوم نفنه، نوتا مناا:تما 
 مالالالالالالالالالالالالالالا لليالالالالالالالالالالالالالالاا  َعواضالالالالالالالالالالالالالالَت األعنالالالالالالالالالالالالالالاي  

 

 َطالالالالالالالالالالالالاَي النن الالالالالالالالالالالالي فاالالالالالالالالالالالالنن فالالالالالالالالالالالالي إطالالالالالالالالالالالالااي   
 

وفهاالالالالالالالالالالا  وتأنمالالالالالالالالالالا َصالالالالالالالالالالبَل الشالالالالالالالالالالحوبف وجف
 

 والسفالالالالالالالالالال ّممف مالالالالالالالالالالن  جالالالالالالالالالالنأل  ومالالالالالالالالالالن  إشالالالالالالالالالالفاي 
 

 مالالالالالالالالا للصالالالالالالالالحائ  صالالالالالالالالونح   اوضالالالالالالالالا فاا
 ل

 األواايأَسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفًا وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًن نضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليَاة َ  
 

 مالالالالالالالالالالالالالالالالا للبيالالالالالالالالالالالالالالالالان  ت وسالالالالالالالالالالالالالالالاله ماجالالالالالالالالالالالالالالالالواةٌ 
 

 ةفالالالالالالالالالالالالَل المالالالالالالالالالالالالنياف لاالالالالالالالالالالالالا ونالالالالالالالالالالالالاَم السالالالالالالالالالالالالاي   
 

 مالالالالالالالالا لالالالالالالالالي عالالالالالالالالنم ف  جلالالالالالالالالن   و صالالالالالالالالّبا 
 

 والصالالالالالالالباف فالالالالالالالي األنمالالالالالالالالا   مالالالالالالالن أعالالالالالالالالمي   
 

َجالالالالالا  عطالالالالبف أصالالالالاَب بنالالالالي الَبمةالالالالة  والح 
 

 شالالالالالالالالالالالّب النفيالالالالالالالالالالالاف ب الالالالالالالالالالاله  عالالالالالالالالالالالن االطالالالالالالالالالالالواي   
 

الالالالالا و الالالالالن  أوَنى "ابالالالالالو الحَسالالالالالن الانضالالالالالا"  أمن
 

 (101)أونى علالالالا االطالالالمي    فالفضالالاللف  الالالن   
 

 ، عًلن فياا مآثا اس اوش، وما تان ي م ت به من علم وفضل وعمل حمينة.(102)وهي  صينة طويلة
 وأنشن ال اضي ابو بتا ال اشي  صينة أولاا: 

 ةاي فاالالالالالالالالالالالالالالالالا َنفالالالالالالالالالالالالالالالالالانف  *َهالالالالالالالالالالالالالالالالَي ااَجالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 

يالالالالالالالالالالالانف    (103)وفالالالالالالالالالالالي الغايالالالالالالالالالالالا    م الالالالالالالالالالالانف الج 
 

  صينة في اثائه ي ول في أولاا: و ال الف يه ال اضي أبو ج فا بن جفنن  
 أبفثمتفمالالالالالالالالالالالالالالا والَصالالالالالالالالالالالالالالباف للَ االالالالالالالالالالالالالالن  ناتالالالالالالالالالالالالالال ف 

 

 (104)َحالالالالالالالالالالالنيثًا أملن الالالالالالالالالالالهف َعلالالالالالالالالالالالَا الَحالالالالالالالالالالالوان    
 

ل ن تان  أبينهف عصيمًا، و يل  علا  باش، تما اأينا  صالائن مطالوال  يعالاح اس  صالا ها عالن 
ملالك، وال جلالة فالي مثالل هالوا الغاض، فتان هوا ال أبين ةايبًا لم ي  نم به عاٌن بالحضاة لتوناا ناا 

م صواة علا أولا األما. فمضا بسبيله احمه ا ، ليوا   لميوش لسالان الالنين بالن العطيالب ا ب اله 
، ف ن وتا إبن العطيب ان السلطان *، وي سلم عا مه(105)في الونااة وعط ه في الت ابة عنن الملوك

 .(106)الجّيابيوس  األول سلمهف عا مهف عنن وفاة شيعه  أبي الحسن إبن 
 

 وا  الموفي... وبه نس  ين
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 هوامش البحث:
مالحظة: سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مماا يننيناا عان اعاداد 

 جريدة للمصادر والمراجع.
                                                           

محمالن عبالنا  عنالان،  ابو عبنا  لسان النين محمن بن العطيب، االحاطة في اعباا ةاناطة، ح  ه و النم لاله:( 1)
؛ ابالالو ال بالالاس احمالالن بالالن محمالالن المتناسالالي بالالن ال اضالالي، ناة 4/125)مصالالا، ناا الم الالاا ، ال  الالاايص للطبالالت(: 

 الونس، المت بالة  –، ال الاهاة، ناا ال الاا  1الحّجال فالي اسالماز الاجالال،  ح يالي: محمالن االحمالن  ابالو النالوا، )ط
مسالالاني، نفالالح الطيالالب مالالن ةصالالن االنالالنلس الاطيالالب، ؛ أحمالالن بالالن محمالالن الم الالا  ال ل3/234م(: 1970ال  ي الالة، 

؛ جالمل الالنين عبالن الالاحمن الساليوطي، بغيالة 5/434م(: 1998 ح يي: احسان عباس، )بياو ، ناا صانا، 
، ال متالان للطبالت، مطب الة عيسالا 1الوعاة في طب ا  اللغويين والنحاة،  ح يي: محمن أبالو الفضالل ابالااهيم، )ط

. بينما وان أسمه في الت يبة التامنة "علالي بالن محمالن بالن علالي بالن 2/189م(: 1965البابي الحلبي وشاتا ش، 
سالالليمان االنصالالاا ". ينصالالا: ابالالن العطيالالب، الت يبالالة التامنالالة فالالي مالالن ل ينالالاش باالنالالنلس مالالن شالال ااز المائالالة الثامنالالة، 

، وفالالي نيثالالا الجمالالان "علالالي بالالن محمالالن بالالن 183م(، ص1983 ح يالالي: احسالالان عبالالاس، )بيالالاو ، ناا الث افالالة، 
ن الجّياب االنصاا  االةاناطي". ينصا: ابو الولين اسماعيل بن يوس  بالن االحمالا، اعالمم المغالاب سليمان ب

واالننلس في ال ان الثامن وهو ت اب نيثا الجمان فالي شال ا مالن نصمنالي وأيالاش النمالان،  ح يالي: محمالن اضالوان 
ا فاائالن الجمالان فالي ، والصيغة وا اا وان  في نيث125م(، ص1987، بياو ، م سسة الاسالة، 2الناية، )ط

نصالالالم فحالالالول النمالالالان البالالالن االحمالالالا،  ح يالالالي: محمالالالن اضالالالوان النايالالالة، )بيالالالاو ، ناا الث افالالالة للطباعالالالة والنشالالالا، 
، وفي النيباح الموهب "علي بالن محمالن بالن سالليمان بالن علالي ابالن سالليمان". ينصالا: باهالان 239م(، ص1967

افالة اعيالان المالوهب،  ح يالي و  ليالي: محمالن النين ابااهيم بن علي بن فاحون المالتي، النيباح الموهب فالي م 
، وفالي نيالل االب االاح "علالي بالن محمالن بالن 2/111االحمن  ابو النوا، )ال اهاة، ناا ال اا ، ال  الاايص للطبالت(: 

سليمان بن حسن بن الجّياب االنصاا  الغاناطي". ينصا: ابو ال باس احمن بن احمن ال نبت الي، نيالل االب االاح 
 .327م(، 2000، طاابلس، ناا الت اب، 2  نيم: عبن الحمين عبنا  الااامة، )طب طاين النيباح، عناية و 

عبالالن الالالاحمن بالالن علالالنون،  الالاايص ابالالن علالالنون المسالالما بت الالاب ال بالالا فالالي نيالالوان المب الالنأ والعبالالا فالالي أيالالام ال الالاب ( 2)
ل وال جالالالم والبابالالالا ومالالالن عاصالالالاهم مالالالن وو  السالالاللطان األتبالالالا، ضالالالبط المالالال ن ووضالالالت الحواشالالالي والفاالالالااس، عليالالال

؛ ابالالن العطيالالب، اللمحالالة البنايالالة فالالي 7/441م(: 2000شالالحانة، مااج الالة: سالالايل نتالالاا، )بيالالاو ، ناا الفتالالا، 
هالالالال(، 1347النولالالالة النصالالالاية، صالالالححه ووضالالالت فاااسالالاله: محالالالب الالالالنين العطيالالالب، )ال الالالاهاة، المطب الالالة السالالاللفية، 

 .5ص
، 3/234ضالي، ناة الحّجالال: ؛ ابالن ال ا2/111؛ ابن فاحون، النيباح الموهب: 5/445الم ا ، نفح الطيب: ( 3)

 .126؛ ابن االحما، نيثا الجمان، ص2/189؛ السيوطي، بغية الوعاة: 237
 .141-1/140االحاطة: ( 4)
-1/89عن النين ابن االثيا الجنا ، اللباب في م افة االنساب، )بغنان، مطب ة المثنالا، ال  الاايص للطبالت(: ( 5)

؛ علالالالالي محمالالالالن 1/245هاة، ناا الشالالالال ب، ال  الالالالاايص للطبالالالالت(: ؛ وينصالالالا: الموسالالالالوعة ال ابيالالالالة الميسالالالالاة، )ال الالالالا90
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، ليبيالالالا، الالالالناا الجماهيايالالالة للنشالالالا وال ونيالالالت واالعالالالمن، 1الن الالالااط، ابالالالن الجّيالالالاب الغانالالالاطي، حيا الالاله وشالالال اش، )ط
 .92هال(، ص1424

 .93الن ااط، ابن الجّياب، ص( 6)
 .440-5/438؛ الم ا ، نفح الطيب: 137، 4/135ابن العطيب، االحاطة: ( 7)
مال ة: منينة باالننلس علا شاطئ البحا، علياا سوا صعا، والبحا في  بيلاا، وهي حسنة، عاماة آهله تثياة  *

الالالنياا، وهالالي مالالن  أسالاليس األفول، و صالالب اا فالالي شالالا ي مالالنين اا علياالالا سالالوا صالالعا، وهالالي فالالي ةايالالة الحصالالانة 
لمالن م الحميالا ، الالاوض الم طالاا فالي والمن ة، ومن مال ة إلا ااشوونة ثمانية وعشاون ميًم. محمن بن عبن ا

 .518-517م(، ص1975، بياو ، مت بة لبنان، 1عبا اال طاا،  ح يي: احسان عباس، )ط
 .1/173االحاطة: ( 8)
 .4/126ابن العطيب، االحاطة: ( 9)
 .126ابن االحما، نيثا الجمان، ص( 10)
بالالن فالالاح فالالي االحاطالالة البالالن العطيالالب: انصالالا  صالالين ه ال الالي ت بالال  علالالا  بالالا السالاللطان ابالالي الوليالالن اسالالماعيل ( 11)

1/401-402. 
نيالالوان اإلنشالالاز: تالالان ي الالولا  حايالالا الاسالالائل السالاللطانية إلالالا الملالالوك المسالاللمين والنصالالااى أو إلالالا ال مالالال والالالوالة،  *

و حايا المااسيم الملتيالة ال اضالية ب  يالين وو  المناصالب مالن  ضالاة و الوان ووالة و النوين الصاالائا الملتيالة، تمالا 
إلنشاز بصياةة  وانين المملتة و شاي ا اا، و تان باله إنااة لل اجمالة إلالا اللغالا  األوابيالة ال ساليما ي وم نيوان ا

. ابالالالالو نيالالالالن عبالالالالن الالالالالاحمن بالالالالن علالالالالنون، الم نمالالالالة، نشالالالالا: علالالالالي عبالالالالن الواحالالالالن االسالالالالبانية أو ال طمنيالالالالة وال شالالالال الية
ااسالة حضالااية(، ؛ يوس  شالتا  فاحالا ، ةاناطالة فالي صالل بنالي األحمالا )ن1/264م(: 1900وافي،)بياو ، 

؛ محمالن تمالال 78-77م(، ص1982)الطب ة األولا، بياو ، الم سسالة الجام يالة للنااسالا  والنشالا وال ونيالت،
م(، 1969شالالبانة، يوسالال  األول بالالن األحمالالا، سالاللطان ةاناطالالة )الطب الالة األولالالا، مصالالا، ، مطب الالة الاسالالالة ، 

 ؛ 94ص
Alarcon Y, Linares: Los Decoumentos Arabes  diplomaticos de Archivo de la Corona 

de Aragon. (Madrid – Granada 1940) P, 411. 

؛ وينصالالا: عبالالن الحلالاليم حسالالين جالالنوأل الاالالاوط، الاسالالائل النيوانيالالة فالالي مملتالالة 1/550ابالالن العطيالالب، االحاطالالة: ( 12)
يا ةيا منشواة، تلية النااسا  ال ليا، الجام الة االاننيالة، ايالاا، ةاناطة في عصا بني االحما، اسالة ماجس 

 .99، ص1994
هالالو محمالالن بالالن عبالالن الالالاحمن بالالن ابالالااهيم بالالن يحيالالا بالالن الحتالاليم اللعمالالي الانالالن ، وو الالالوناا ين، يتنالالا ابالالا عبالالنا ،  *

ب ممالن هالال( وأحالن شاليوخ ابالن العطيال708-701اشبيلي االصل، انن  النشالأة، ونيالا الساللطان محمالن المعلالوأل )
  لمو عليام في ميالنان الشال ا واألنب، ياجالت نسالبه ونسالب بنالي حجالاح وبنالي عبالان إلالا حاثومالة واحالنة، وان  الل 
سلفه إلا اننة في نولة بني عبان، ويحيا جن والنش هو الم او  بالحتيم لطّبه.  نم علا حضاة ةاناطة ايام 

إلالا الحالج فالح اله الساللطان بتّ اباله، و الام  السلطان ابي عبنا  محمن بن محمن بن نصا اثا عون ه مالن احل اله
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يت ب له في نيوان االنشاز، ثم   لن الونااة في عان السلطان ابو عبنا  محمن المعلوأل إلا جانالب الت ابالة، ثالم 
 .143-3/142افانش السلطان عبن ال نين بالونااة ول به وو الوناا ين. ابن العطيب، االحاطة: 

 441-7/440؛ ابالالالالالالالن علالالالالالالالنون، ال بالالالالالالالا: 1/550؛ االحاطالالالالالالالة: 58يالالالالالالالة، صابالالالالالالالن العطيالالالالالالالب، اللحمالالالالالالالة البنا ( 13)
 )و ن اوانش بابن الحباب(.

 .7/441؛ ابن علنون، ال با: 58؛ اللمحة البناية، ص3/336ابن العطيب، االحاطة: ( 14)
 .99؛ الااوط، الاسائل النيوانية، ص1/389ابن العطيب، االحاطة: ( 15)
 .1/545ابن العطيب، االحاطة: ( 16)
؛ أحمالالن محمالالن الطالالوعي، مصالالاها الحضالالااة فالالي األنالالنلس فالالي عصالالا بنالالي األحمالالا، 4/320المصالالنا نفسالاله: ( 17)

 .188م(، ص1997  نيم: أحمن مع اا ال بان ، )االستنناية، م سسة شباب الجام ة، 
 .126؛ الااوط، الاسائل النيوانية، ص126ابن االحما، نيثا الجمان، ص( 18)
جالالنز، )ال الالاهاة، ناا الت الالب  14شالالنن ، صالالبح األعشالالا فالالي صالالناعة االنشالالا، ابالالو ال بالالاس احمالالن بالالن علالالي ال ل ( 19)

 .187؛ وينصا: الطوعي، مصاها الحضااة، ص55-1/54م(: 1922المصاية، 
؛ الن الالالااط، ابالالالن 58جالالالون  الاتالالالابي، فالالالي األنب االننلسالالالي، )مصالالالا، ناا الم الالالاا ، ال  الالالاايص للطبالالالت(، ص( 20)

 .110الجّياب، ص
 .2/111وهب: ابن فاحون، النيباح الم( 21)
 .4/125ابن العطيب، االحاطة:  (22)
"اسالالالال  ان  بالالالاله  379، وال الالالالاح المحلالالالالا، ص183، و الالالالن وان  فالالالالي الت يبالالالالة التامنالالالالة، ص4/126االحاطالالالالة: ( 23)

السياسة فناا  افمتاالا علالا شالباش يااعاله، و  ا بال  نول ال الننل فلالم  الّا لاله عالنيًم، وال وجالن  لسالنة اصالطباةه 
  بنيًم".

 .1/550االحاطة: ( 24)
 .2/189السيوطي، بغية الوعاة: ( 25)
 .101-100؛ وينصا: الن ااط، ابن الجّياب، ص126ابن االحما، نيثا الجمان، ص( 26)
 .128-4/127االحاطة: ( 27)
هالال( تالان عا مالة المحالنثين ومال اخ مالن 708-627هو احمن بن ابااهيم النبيا الث في الغانالاطي يتنالا ابالا ج فالا ) *

أنبالالاز ال الالاب الالالناعلين ان االال  إليالاله الائاسالالة فالالي ال ابيالالة واوايالالة الحالالني  وال فسالاليا واالصالالول، ولالالن بجبالالان وأ الالام 
صالاللة الصالالة" و"الباهالالان فالالي  ا يالالب سالالوا بمال الالة ثالالم ةاناهالالا إلالالا ةاناطالالة وطالالاب لالاله ال الاليش فياالالا، مالالن م لفا الاله "

؛ 193-1/188ال اآن" و"االعالمم لمالن عال م بالال طا االننلسالي مالن االعالمم". ينصالا: ابالن العطيالب، االحاطالة: 
؛ ابالالو عبالالنا  شالالمس الالالنين محمالالن 1/11؛ ابالالن ال اضالالي، ناة الحّجالالال: 1/189ابالالن فاحالالون، الالالنيباح المالالوهب: 

؛ شااب النين احمن 1485-4/1484ب ال لمية، ال  اايص للطبت(: الوهبي،  وتاة الحفاص، )بياو ، ناا الت 
ال سالالال مني، الالالالناا التامنالالالة فالالالي اعيالالالان المائالالالة الثامنالالالة،  ح يالالالي: محمالالالن سالالالين جالالالان الحالالالي، )ال الالالاهاة، ناا الت الالالب 

 .1/84الحنيثة، ال  اايص للطبت(: 
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وفيًا مح  الًا انيبالًا بليغالًا، هالال، تالان صال607هو ابو الحسن فضل بن محمن بن علي بالن فضالل الم الافا ، ولالن سالنة  *
هالال وتانال  جنان اله 699محالام سالنة  18ولي العطابة واالمامة بالمسجن االعصم، وأ اأ به مالنة تبيالاة.  الوفي فالي 

 .3/238؛ ابن ال اضي، ناة الحّجال: 257-4/256مشاواة. ينصا: ابن العطيب، االحاطة: 
ب ي الاحالة، يتنا ابا عبنا  وي ا  بالابن افشالين، هو محمن بن عما بن محمن بن عما... بن افشين الفاا  الس *

هال وتان جّماعًا للت ب، اّيان األنب، حافصالًا لألعبالاا وال الواايص، وان علالا االنالنلس 659هال و يل 657ولن عام 
هال و  نم امامًا وعطيبًا بالمسجن االعصم، ثم ان  ل إلا فاس م صمًا عنن الملوك والعاصة، وله شال ا 692عام 

لالال  ت ابالالًا سالالماش "مالاللز ال ي بالالة بمالالا جمالالّت بطالالول الغيبالالة فالالي الوجاالالة الوجياالالة الالالا الحالالامين متالالة وطيبالالة". ي تلفالاله، ا
؛ ال سالالال مني، الالالالناا التامنالالالة: 143-3/135هالالالال. ينصالالالا: ابالالالن العطيالالالب، االحاطالالالة: 721و الالالوفي بفالالالاس سالالالنة 

، ضالالبطه ؛ شالااب الالنين احمالن بالالن محمالن الم الا  ال لمسالالاني، انهالاا الايالاض فالالي اعبالاا عيالاض4/229-231
وح  الاله وعلالالي عليالاله: مصالالطفا السالال ا وآعالالاون، )مطب الالة فضالالالة، الم االالن العليفالالي لمبحالالا  المغابيالالة، ال  الالاايص 

 .298-2/297؛ ابن فاحون، النيباح الموهب: 356-2/347للطبت(: 
  هالالال، وو ال لالم واألنب وال الالاازا604هالو ابالو الحتالالم مالالك بالالن عبالن الالالاحمن بالن المّاحالل السالالب ي، ولالن بمال الالة سالنة  *

هالال. 699وةياها، نصم  صينة في الفاائض ومن بالنيت نصماله "ال بيالين وال بصاليا لت الاب ال يساليا"  الوفي فالي سالنة 
 .4/269؛ ال س مني، الناا التامنة: 26-3/19لل فاصيل أتثا ينصا: ابن ال اضي، ناة الحّجال: 

ويجن، يتنالا ابالا عبالنا ، مالن هو محمن بن أحمن بن عبن الاحمن بالن ابالااهيم االنصالاا  السالاحلي المشالاوا بالالط *
اهالالل ةاناطالالة، وتالالان أبالالوش أمالالين ال طالالااين فياالالا، احالالل إلالالا المشالالاي ألناز فايضالالة الحالالج، وعالالان فأسالال وطن بالالمن 

؛ المت بالة 339، 1/337هالال. ينصالا: ابالن العطيالب، االحاطالة: 747السونان، و ن تان ف ياًا عالمًا،  وفي سالنة 
 .2/194؛ الم ا ، نفح الطيب: 205؛ ابن االحما، نثيا الجمان، ص235التامنة، ص

هالال،  اضالي ال ضالاة 609هو أحمن بن محمن بن الحسن بن محمن...، الم او  بابن الغمان االننلسي، ولن سنة  *
ب ونس، تان موصوفًا بال لم والفضائل والائاسة، ولي  ضاز الجماعالة سالبت مالاا  فحمالن  فياالا ساليا ه، اع نالا 

هالالال. ينصالالا: ابالالن فاحالالون، الالالنيباح 693المشالالاي والمغالالاب،  الالوفي عالالام بل الالاز اجالالال الحالالني ، واجالالان عمئالالي فالالي 
؛ ابو الحسن بن عبنا  النباهي، الما بة ال ليا 81-80؛ ال نبت ي، نيل االب ااح، ص250-1/249الموهب: 

؛ 123-122فيمن يس حي ال ضاز والف يا، )بيالاو ، المت الب ال جالاا  للطباعالة والنشالا، ال  الاايص للطبالت(، ص
احمالالن بالالن احمالالن الغباينالالي، عنالالوان الناايالالة فالاليمن عالالا  فالالي المائالالة السالالاب ة ببجايالالة،  ح يالالي: اافالالت  ابالالو ال بالالاس

؛ ااسالالالمن، الحلالالالل السننسالالالية: 70مونالالالاا، )الجنائالالالا، الشالالالاتة الوطنيالالالة للنشالالالا وال ونيالالالت، ال  الالالاايص للطبالالالت(، ص
1/3/661. 

 لم أعثا له علا  اجمة. *
 لم أعثا له علا  اجمة. *
 لم أعثا له علا  اجمة. *
هالال، أعالو عالن جالنش ألماله، ابالي عبالنا  603هو ابو محمن عبنا  بن محمن بن هااون ال اطبي، ولن في امضان  *

هالال. ينصالا: ابالن ال اضالي، ناة 702محمن بن  انم الم الافا ، وابالي ال اسالم بالن ب الي، وابالي عبالنا  ال النان،  الوفي 
 .3/44الحّجال: 
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 لم أعثا له علا  اجمة. *
 .128-4/127ابن العطيب، االحاطة: ( 28)
 .98؛ وينصا: الن ااط، ابن الجّياب، ص5/434نفح الطيب: ( 29)
ابن العطيب، ال اح المحّلا في مساجلة ال نم المف ّلا، منيل بت اب ايحانة الت اب ونج الة المن الاب،  ح يالي: ( 30)

: "ال 183، وفي الت يبة التامنة، ص379م(، ص1981، ال اهاة، مت بة العانجي، 1محمن عبنا  عنان، )ط
يما التمم في فن  إال تان في مينانه ال باين، وال   اض جالواها االفاالام علالا ميالنان االباالام، إال ان سالب إلياله 

 االباين".
 "وةّاب وتاش وشاني، وأشام وأعاي...". 6/260؛ وفي نفح الطيب للم ا : 240نيثا فاائن الجمان، ص( 31)
 .7/441ال با: ( 32)
 .3/235ناة الحّجال: ( 33)
 .126ابن االحما، نيثا الجمان، ص( 34)
؛ ابالالالن ال اضالالالي، ناة الحّجالالالال: 2/111؛ ابالالالن فاحالالالون، الالالالنيباح المالالالوهب: 4/125ابالالالن العطيالالالب، االحاطالالالة: ( 35)

 .102؛ وينصا: الااوط، الاسائل النيوانية، ص125؛ ابن االحما، نيثا الجمان، ص3/234
 .184الت يبة التامنة، ص؛ 379ال اح المفحلنا، ص( 36)
 .327ال نبت ي، ص( 37)
 .184-183؛ الت يبة التامنة، ص379ابن العطيب، ال اح المحلا، ص( 38)
؛ السالالالالاليوطي، بغيالالالالالة الوعالالالالالاة: 2/111؛ ابالالالالالن فاحالالالالالون، الالالالالنيباح المالالالالالوهب: 4/125ابالالالالن العطيالالالالالب، االحاطالالالالالة: ( 39)

2/189. 
 .2/111ابن فاحون، النيباح الموهب: ( 40)
 .4/126الحاطة: ابن العطيب، ا( 41)
 .189الت يبة التامنة، ص (42)
 .261-6/260؛ الم ا ، نفح الطيب: 4/126االحاطة: ( 43)
 .6/260؛ الم ا ، نفح الطيب: 4/126ابن العطيب، االحاطة: ( 44)
نّ  التلي، ولن  * هال، تان  ائمًا علا ال نايس، جّماعًا للت ب مشااتًا فالي 693هو ابو ال اسم محمن بن احمن بن جف

فنون مالن ال ابيالة والف اله واألصالول وال الاازا  والحالني  واألنب،   النم عطيبالًا بالجالامت االعصالم، وامامالًا لاله، نّون 
هالال. ينصالا: ابالن العطيالب، 741ة التبالاى بطايال  عالام وصن ، وتان تا بًا في نيوان االنشاز، اش شالان بالو ي ال

؛ ال نبت الالالالالي، نيالالالالالل االب االالالالالاح، 275-2/274؛ ابالالالالالن فاحالالالالالون، الالالالالالنيباح المالالالالالوهب: 47-46الت يبالالالالالة التامنالالالالالة، ص
 .187-3/184؛ انهاا الاياض: 517-5/514؛ الم ا ، نفح الطيب: 398ص

 .3/237؛ ابن ال اضي، ناة الحّجال: 1/192الم ا ، انهاا الاياض: ( 45)
 .445-5/443؛ الم ا ، نفح الطيب: 193-89لل فاصيل ينصا: ابن العطيب، الت يبة التامنة، ص( 46)
 .4/125ابن العطيب، االحاطة: ( 47)
 .2/111؛ ابن فاحون، النيباح الموهب: 2/189؛ السيوطي، بغية الوعاة: 4/125المصنا نفسه: ( 48)
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 .6/260: ؛ الم ا ، نفح الطيب4/126ابن العطيب، االحاطة:  (49)
 .4/126االحاطة: ( 50)
 .4/458المصنا نفسه: ( 51)
 .1/35االحاطة: ( 52)
 .2/111ابن فاحون: ( 53)
 .3/234ابن ال اضي: ( 54)
 .7/289الم ا ، نفح الطيب:  (55)
هالو محمالن بالن علالي بالن علالي بالن محمالن بالن محمالن االنصالاا ، يتنالا ابالا ال اسالم وي الا  بالأبن عا مالة، شال يي ابالي  *

ال باس صاحب الماية، احل إلا المغاب فأعو به عمن ل ا من أهل ال لم بو  ه، وأعو بحضالاة ةاناطالة عالن 
ي فالالي أواعالالا ايالالام الطالالاعون فالالي الالالائيس ابالالي الحسالالن بالالن الجّيالالاب وآعالالاون، وتالالان أنيبالالا لبيبالالًا شالالاعاًا تا بالالًا،  الالوف

 .87-2/86هال. ينصا: ابن ال اضي، ناة الحّجال: 750العامس من شاا ابيت األول سنة 
هالالال. ينصالالا: ابالالن العطيالالب، 709هالالو عبالالن الحالالي بالالن محمالالن بالالن عطيالالة بالالن يحيالالا... بالالن ع بالالة المجالالان ، ولالالن سالالنة  *

 . و ن أوان ب ضًا من ش اش.3/555االحاطة: 
علالالي االنصالالالاا  المالالال ي، يتنالالالا ابالالا الحسالالالن، تالالان آيالالالة ا  فالالي الحفالالالص وث الالوب الالالالوهن  هالالو علالالي بالالالن ابالالااهيم بالالالن *

والنجابة في الفنون، احل عن بلنش مال ة واس  ا بالمغاب وجلس لل نايس بسمم ولم يوتا ابن العطيالب  الاايص 
 .120-4/116ميمنش ووفا ه. االحاطة: 

م( ولالالن ونشالالأ ومالالا  فالالي 1397هالالال/ 799لي مالالا  ) : هالالو ابالالااهيم بالالن علالالي بالالن محمالالن بالالن فاحالالون باهالالان الالالنين ا *
المنينالالة، وهالالو مالالن أصالالل مغابالالي،  الالولا ال ضالالاز بالمنينالالة ولالاله م لفالالا  عنيالالنة مناالالا "الالالنيباح المالالوهب" و" بصالالاة 

؛ ال سالال مني، الالالناا 32الحتالالام فالالي أصالالول األ ضالالية ومنالالاهج االحتالالام". ينصالالا: ال نبت الالي، نيالالل االب االالاح، ص
؛ محمالالن عبالالنا  عنالالان، ناايالالة االنالالنلس و الالاايص ال الالاب 1/47ناتلالالي، االعالالمم: ؛ عيالالا الالالنين ال1/48التامنالالة: 

 .486م(، ص1987، ال اهاة، مت بة العانجي، 4الم نصاين، )ط
هال( أحن الف ااز المشاواين، له مصنفا  عنينة في 803-716هو محمن بن محمن بن عافة، يتنا ابا عبنا  ) *

ناالالا "المع صالالا التبيالالا فالالي الف الاله". ينصالالا: الم الالا ، نفالالح الطيالالب: مالالوهب مالالالك  الالنل علالالا   نمالاله وسالال ة علمالاله، م
 .7/272؛ الناتلي، االعمم: 463(؛ ال نبت ي، نيل االب ااح، ص1هامش ) 1/556

هالو عبالالنا  بالن محمالالن بالن احمالالن بالن جالالنن  التلبالالي االمالام ال الالالم واالنيالب الحالالافص،  الائم علالالا ال ابيالة، مشالالااك فالالي  *
جيالالن الالالنصم،   الالنم لل ضالالاز بجاالالا  نبياالالة علالالا نمالالن الحناثالالة، أعالالو عالالن والالالنش  فنالالون لسالالانية صايالال  فالالي االنااك

االس او الشايا ابي ال اسم اشياز تثياة وأجانش ائاليس الت الاب أبالو الحسالن بالن الجّيالاب. ال نبت الي، نيالل االب االاح، 
 .5/439؛ الم ا ، نفح الطيب: 399-3/392؛ ابن العطيب، االحاطة: 229-228ص

هالالال تالالان م ضالالمنًا فالالي 718ا  بالالن يوسالال  بالالن اضالالوان النجالالاا ، المالالال ي الفاسالالي، ولالالن سالالنة هالالو ابالالو ال اسالالم عبالالن *
م اا  ش ا، عاافًا ب  ن الشاوط، شاعاًا مجينًا وتا بًا بليغًا،  ولا ت ابة عممة السلطان ابي عنالان الماينالي، 

نيثالالالا الجمالالالان، ؛ ابالالالن االحمالالالا، 3/444وتالالالان  الالالن  الالالولا ال الالالنول فالالالي مال الالالة. ينصالالالا: ابالالالن العطيالالالب، االحاطالالالة: 
؛ ابن االحما، مسال ونأل ال ممالة ومسال بنأل ال ّممالة، 147-145؛ ال نبت ي، نيل االب ااح، ص247-233ص
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؛ 44-41؛ ابالالن علالالنون، ال  ايالال  بالالأبن علالالنون، ص56-51م(، ص1964)الابالاط، جام الالة محمالالن العالالامس، 
 .259-254ابن العطيب، الت يبة التامنة، ص

هالالال( مالالن 760-697سالني السالالب ي ابالو ال اسالالم الم الاو  بالشالالاي  الغانالاطي )هالو محمالالن بالن احمالالن بالن عبالالنا  الح *
أعمم ال ضاة باالننلس وشاعا من ش اائاا، اا حل عن بلنة سب ة واس  ا بغاناطة حي  ال حي بساللك الت ابالة 
 حالال  اايالالة صالالني ه ابالالن الجّيالالاب، تمالالا  الالولا منصالالب ال ضالالاز بغاناطالالة، ةيالالا انالاله عالالنل عنالاله، ثالالم اعيالالن اليالاله مالالاة 

هالالال. لالاله شالال ا تثيالالا جم الاله وسالالماش )جاالالن الم الالل الضالالائت(، 760واسالال ما  اضالاليًا لغاناطالالة ح الالا وفا الاله سالالنة أعالالاى 
؛ 177-171ومن م لفا ه "افت الحجب المسال واة فالي محاسالن الم صالواة". ينصالا: النبالاهي، الما بالة ال ليالا، ص

ا، نيثالالالا فاائالالالن وفيالالاله شالالاليز مالالالن اعبالالالااش وعم  الالاله بالالالابن الجّيالالالاب؛ ابالالالن االحمالالال 2/181ابالالالن العطيالالالب، االحاطالالالة: 
؛ نيثالالالالالا الجمالالالالالان، 198-5/189و الالالالالن أوان جملالالالالالة مالالالالالن شالالالالال اش؛ الم الالالالالا ، نفالالالالالح الطيالالالالالب:  79-45الجمالالالالان، ص

؛ عبالالنا  تنالالون، سلسالالاللة مشالالاهيا اجالالالال المغالالاب، )بيالالالاو ، ناا الت الالاب اللبنالالالاني، ال  الالاايص للطبالالالت(، 145ص
 .21ص

نالنلس المسالما ت الاب الما بالة ال ليالا فالاليمن ابالو الحسالن بالن عبالنا  النبالاهي المالال ي االننلسالي،  الالاايص  ضالاة اال( 56)
م(، 1983، بيالالاو ، ناا االفالالاي الجنيالالنة، 5يسالال حي ال ضالالاز والف يالالا،  ح يالالي: لجنالالة احيالالاز ال الالاا  ال ابالالي، )ط

 . 172ص
 .106؛ الن ااط، ابن الجّياب، ص5/456؛ الم ا ، نفح الطيب: 3/460ابن العطيب، االحاطة: ( 57)
 .171( النباهي، الما بة ال ليا، ص58)
 .3/183االحاطة: ( 59)
 .2/183؛ ابن العطيب، االحاطة: 173( النباهي، الما بة ال ليا، ص60)
م(، 1986-1985ال لمالالالالي مبالالالالااك، ابالالالالو ال اسالالالالم الشالالالالاي  السالالالالب ي النا الالالالن األنيالالالالب، )الابالالالالاط، تليالالالالة ااناب، ( 61)

 .91ص
الناا البيضالاز، ناا الث افالة للنشالا ، 1لل فاصيل ينصا: نيوان ابن العطيب،  ح يي و  نيم: محمن مف ا ، )ط( 62)

 .1/111م(: 1989وال ونيت، 
 .108الن ااط، ابن الجّياب، ص( 63)
هالالو العضالالا بالالن احمالالن بالالن العضالالا بالالن ابالالي ال افيالالة، يتنالالا ابالالا ال اسالالم، مالالن أهالالل ةاناطالالة و اضالاليًا مالالن  ضالالا اا  *

جملالالالة مالالالن شالالال اش؛ . و الالالن أوان 500-1/494هالالالال. ينصالالالا: ابالالالن العطيالالب، االحاطالالالة: 745البالالاانين،  الالالوفي سالالالنة 
؛ ال نبت الالالي، نيالالالل 149وأوان جملالالالة مالالالن شالالال اش أيضالالالًا؛ النبالالالاهي، الما بالالالة ال ليالالالا، ص 177الت يبالالالة التامنالالالة، ص

 .165االب ااح، ص
 .184ابن العطيب، الت يبة التامنة، ص( 64)
 .185المصنا نفسه، ص( 65)
 وما ب نها. 4/127االحاطة: ( 66)
 .7/101نفح الطيب: ( 67)
 .3/237ناة الحّجال: ( 68)
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ن ًم عن: محمن عبن المن م الجمل،  صوا الحمااز. نيوان ال مالااة والن الوش ال ابيالة،   النيم: اسالماعيل سالااح ( 69)
 النين، )ال متان للطبت، ال  اايص للطبت(.

 والت اب لم يصلنا. 7/101؛ وينصا: الم ا ، نفح الطيب: 4/147االحاطة: ( 70)
 .104الاسائل النيوانية، ص؛ وينصا: الااوط، 5/464نفح الطيب: ( 71)
 .379ال اح المحلا، ص( 72)
 .4/147االحاطة: ( 73)
 .379؛ ال اح المحلا، ص183الت يبة التامنة، ص( 74)
 .184الت يبة التامنة، ص( 75)
 .1/389االحاطة: ( 76)
 .240؛ نيثا فاائن الجمان، ص126نيثا الجمان، ص( 77)
 .1/192انهاا الاياض: ( 78)
 .5/464نفح الطيب: ( 79)
 .3/235ناة الحّجال: ( 80)
 .461-5/458نفح الطيب: ( 81)
 .464-5/461المصنا نفسه: ( 82)
؛ وينصالالالا: الاالالالاوط، 5/461لالالالم يالالالوتا الم الالالا  م نمالالالة الاسالالالالة الثانيالالالة، وات فالالالا باالشالالالااة إلياالالالا. نفالالالح الطيالالالب: ( 83)

 .106الاسائل النيوانية، ص
 . 1/459الم ا ، نفح الطيب: ( 84)
 .462-1/461المصنا نفسه: ( 85)
 .1/461المصنا نفسه:  (86)
 .1/462المصنا نفسه: ( 87)
ابالالالو ال اسالالالم محمالالالن بالالالن عبالالالن الغفالالالوا التمعالالالي، احتالالالام صالالالن ة التالالالمم فالالالي فنالالالون النثالالالا ومواهبالالاله فالالالي المشالالالاي ( 88)

؛ 67-66م(، ص1966واالننلس،  ح يي: محمن اضوان الناية، )ن.م، ناا الث افة للطباعة والنشا وال ونيت، 
 .108ااوط، الاسائل النيوانية، صوينصا: ال

 .1/459الم ا ، نفح الطيب: ( 89)
 .1/462المصنا نفسه: ( 90)
 462-1/461المصنا نفسه: ( 91)
 .1/461المصنا نفسه: ( 92)
 .1/459المصنا نفسه: ( 93)
 .1/464المصنا نفسه: ( 94)
 .1/460المصنا نفسه: ( 95)
 .187مصاها الحضااة، ص؛ وينصا: الطوعي، 4/125( ابن العطيب، االحاطة: 96)
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، وفالالي بغيالالة 3/238؛ ابالالن ال اضالالي، ناة الحّجالالال: 5/445؛ الم الالا ، نفالالح الطيالالب: 1/147المصالالنا نفسالاله: ( 97)
هالالالالال، وفالالالالي نيالالالالل االب االالالالاح لل نبت الالالالي، 749شالالالالوال سالالالالنة 13ان وفا الالالاله ليلالالالالة االاب الالالالاز  2/189الوعالالالالاة للسالالالاليوطي: 

" 1/205، وأنهالاا الايالاض للم الا : 4/689هال، وفي ال با البن علالنون: 749شوال سنة  13 وفي  205ص
هالالال، 749 الالوفي سالالنة  2/111هالالال"، وفالالي الالالنيباح المالالوهب البالالن فاحالالون: 749هلالالك فالالي الطالالاعون الجالالاا  سالالنة 

 هال.740 وفي سنة  116وفي وفيا  الونشايسي، ص
 .4/147( ابن العطيب، االحاطة: 98)
؛ ابالن علالنون، 205نيل االب ااح، ص ؛ ال نبت ي،2/189؛ السيوطي، بغية الوعاة: 4/147المصنا نفسه: ( 99)

 .4/689 اايص ابن علنون: 
 .449-5/448؛ الم ا ، نفح الطيب: 152-4/149( ابن العطيب، االحاطة: 100)
 .447-5/445الم ا ، نفح الطيب: ؛ وينصا: 4/147االحاطة: ( 101)
 ( بي ًا.48بلل عنن أبيا اا )( 102)
 )اامال(. 5/450في نفح الطيب:  *
 .5/450؛ الم ا ، نفح الطيب: 4/152ب، االحاطة: ( ابن العطي103)
 .5/450؛ الم ا ، نفح الطيب: 4/152( ابن العطيب، االحاطة: 104)
 .1/192؛ الم ا ، أنهاا الاياض: 3/234؛ ابن ال اضي، ناة الحّجال: 5/450المصنا نفسه: ( 105)
ة، والعال م علالا الاسالائل والصالتوك". يوتا ابن علنون ان العا م تان "من العطط الساللطانية والوصالائ  المملوتيال *

 .264/ 1ينصا: الم نمة: 
الم الالا ، نفالالح الطيالالب، نشالالا: محمالالن محالالي الالالنين عبنالحميالالن، )ال الالاهاة، المت بالالة ال جاايالالة التبالالاى، ( ن الالًم عالالن: 106)

 .165؛ وينصا: الطوعي، مصاها الحضااة، ص7/5م(: 1949هالالالالال/1368


