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 :امللخص
والمناسبببببات الرسببببمبي واللببببصربي عبل الصوببببر ال:باسببببيو والترف هه: التنص  والمترفه  ه    يتناول هذا البحث مظاهر الترف في اإلحتفاالت

المتنصمه  المتهسببصه  في الماذات واللبب،هاتو ونو تنهلك تام المظاهر عوببه ببات في اإلحتفاالت الما ببي  المناسبببات الرسببمبي واللببصربيو  
سبااا  دويو عافات للبااا س سبا فو ففي هذل المناسببي تصا  مظاهر الفر  فضببت ل   ص  المناسببات التي ت،  اليمبم م م مناسببي تنوب    

في دمبم المو ؛ ذلم ألن،ا  وايي لص،و دويوو وإلى دان  هذل المناسبببببي هناا مناسبببببات رعرم ه  رن من،ا مناسبببببي وسببببتوبال رو ته يم الهفه   
مو ومناسبببببي اللوادو والهال نو والمتا  و  رها م  المناسبببببات األ عرم التي تصا  ف ،ا مظاهر الفر  واللببببروط و ارت ممتافي يصرر م  والُرسببببُ

 عبل،ا الناس ل  رفراح،   ،ذل المناسباتو وم  ر رز تام الارت اإلحتفال والغناء وتقوي  الاصام ون ر األمهال.
Abstract: 

This research deals with aspects of luxury in official and popular celebrations and events during the Abbasid 

era. A successor to a former sultan, on this occasion, manifestations of joy are announced in all cities; This 

is because it is the beginning of a new era, and in addition to this occasion there are many other occasions, 

including the occasion of receiving or seeing off delegations and messengers, the occasion of marriage, 

childbirth, circumcision and other occasions in which manifestations of joy and pleasure are announced and 

in different ways through which people express their joy on these occasions, and from The most prominent 

of these methods is  celebration, singing, serving food, and scattering money.                  
 التنصيب واإلستقبال املبحث األول

ي هذا  يصو ال هم الذي يت  فبه تتهيج اللااا  م  ره  ور رز المناسبات لاى الملتهم الرسمي واللصري في اإلناب ؛ ألنه  وايي لمرحاي دويون وف
وه     ال هم تقام ه  ر م  األحتفاالت التي يتررس،ا طدال الوولي المتقوم   والمهظف   والصاماءو هما وياهف  ص  المهظف   الوغاط في اللهاطع

و ففي ال هم الذي ت َّ فبه تنو   اللااا  ملصه   صو وفان ر به ل  يبقى شريُف وال  (1) ين رو  الحاهم واألمهال لاى الصامي و ت،ادات  ،ذل المناسبي
لاائاي م  الوطاه  وضبم وال رحتفم  ،ذل المناسبي ورقبمك اإلحتفاالت في هم مكا و وُنحرت الذ ائحو ووزلك المب س الفاعرن وُن رت األمهال ا

و و المقا م يقهم اللااا   منح األمراء والردال المتقوم   في الوولي  ورشراف،ا وهذلم الغاما   (2) والونان ر لاى الناس و ت،ادات  ،ذا التنو  
اللبط    م هانك تقام لنو .ول  تك  اإلحتفاالت ومراس  التنو   مقتورن لاى  (3) المام والوبت واألمتصي النفبلي وال م ني  ،ذل المناسبي

   تنو   الهزطاء رو األمراء والكتابو وهذلم ها  لقراءن ل،و التهلبي مراسب  عا ي من،ا ر  يقف اللمص المرشح لمنو  الهزاطن رمام اللااا
و ث َّ يؤعذ (4)ا لالااا   ،ذل المناسبيال،وايا الممتافي وال م ني م م الذه  واألساحي والم هل و  رهالهزير  لبقرر لابه ل،و التهلبيو و صو ذلم يقوم  

ونو هانك تام المام تمتاف م  شمص ولى   (5) اللمص المكاَّف  المنو  ولى علاني المب س فُبصاى عاصي يابل،ا ث َّ يمر  ،ا رمام اللااا 
ولاحياب زي،     (7) فكا  لاهزطاء زي،  الماص  (6)آعر؛ وذلم تبصات لامنو و وذ ها  لكم فئي رو طبقي م  طبقات طدال الوولي زي،  الماص  ، 

اللقبطه  األ ب  منقهش  صون نقهشو  .رما عاصي الهزير فكانك عباطن ل  قباء م (10) وزي الكتاب (9)الذي يمتاف ل  زي القا ن (8) الماص
.وم  المناسبات األعرم التي ُيحتفم  ،ا في (11)وهذلم يمنح مناقي وهي هالحلام ُتاف حهل المور و البات ما تكه  مر صي  اليهاهر ال م ني

بف اللااا  رو ُطُسم المبفي رو   رها المو  المراسانبي اإلستوبال؛ وذ هانك تقام اإلحتفاالت في المو  ح   تلتقرم ضبفات سهاء ها  ذلم الض
.رما لاى الملتهم الحكهمي فقو ها  م   (12)م  الهفا ات األعرمو وم  لا ات،  في م م هذل المناسبات تلي   المويني وإظ،اطها  أحاى  هطن

   رستقرم نوط عا  نائو الترهلتا   طسهم تام المناسبات وظ،اط القهن واأل ،ي لاضبف هما ها  يفصم اللااا  محمه و وم  ذلم ما نام  ِه ح
 فقو رمر  أ  تنو  عبمي هر رن مونهلي م  الويبادو ورمر  تلي   المياس  اعم هذل المبمي  أنهاع الهط  والرياح   واليهاهر النفبليو ث َّ 

فه  حهل،ما م  ردم تقوي  المومي وه    المائو فقوم الاصام لاى عها س دم مو لابه ما لذ وطاب م  األطصمي ورنهاع الفاك،يو وها  الغاما  ياه 
نوط عا  هوايا ثم ني م  ال باب واألساحي    و و صو ر  رنت،ى ونك اللياطن رهوم اللااا  محمه  مام الترهلتا (13) يحماه  هؤوس الذه  والفضي

ونو رتمذ اللبط   م م هذل المناسبات فر ي م  ردم وظ،اط ه بي المام وزيني المماكي (14)والارائف ون ر لابه الن اط وكرامات له ورحتفاء  ه
.وم  اإلحتفاالت  (15)حت،  المر صي  اليهاهرفكا  اللااا  يياس لاى سرير المام يحبط  ِه للرو   بمات يرتوو  ثبا ات دم اي متقاوي  رسا

 بت   التي رقبمك وحتفاءت  الضبف اإلحتفال الذي رنامه رهم نبلا هط وستوباالت لُرُسم المابفي القا ط  اهلل القا مه  م   غوا  حاما   مص، 
الم،ردانات و نى المغنه و ونورك األنهاس والوباب   المابفي ولى اللااا  ملصه  ويذانات  تهل ته اللااي  صو وفان ر بهو فلينك المويني ورقبمك

لاى طهل الاريف م  ر هاب المويني حتى سهن،او ونو ها  ذلم اإلستوبال في  ايي م  التنظب  واأل ،ي وعرد هباط طدال الوولي م  الحاشبي  
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هل الاريف الذي مرَّ  ِه الُرُسم وها  الناس ين رو  والصاماء والفق،اء  مهه  لظب  م  ردم وستوبال ُطُسم المابفيو وانتلرت اإلحتفاالت لاى ط
ت الهالئ  لاى مههر،  الن اط م  الونان ر والوطاه  واللكر و  رها م  ال،وايا األعرمو ورظ،ر المغنه  الصيائ  في حفم اإلستوبال هذاو هما ُلوَّ 

.كذلم (16) ابفي رثنها لاى رهم نبلا هط و لها ل،   الم ر والررهيوُموَّت األسماي التي ضمك م  ر ناف الاصام ما لذَّ وطابو حتى ر  ُطُسم الم 
لمناسبيو األحتفال الذي نام  ِه رهم  لني ح   نوم اللااا  ملصه  ول ،  م   اخو فمرد الناس والمار ه  ولى اللهاطع إلستوباله محتفا    ،ذِل ا 

الونان ر والوطاه  لاى مهه  اللااا  ح    عم المويني فرح    ،ذا القوومو  وتلينك المويني  أحاى زيني ورحتفم الناس ونامها  ن ر الن اط م   
سني   ذلم  وها   هواياه   وتقرم  الصامي  رستوبال  ردم  م   داس  اللااا   و هل  م   التالي  ال هم  وفي  أليامو  اإلحتفاالت  تام  واستمرت 

حتفاالت حاضرن في هم المناسبات فح   داء مهه  لروس  .وال يقتور اإلستوبال لاى المناسبات الرسمبي  م هانك اإل(17) م(1030هب/ 422)
اللااا  ملصه  ر ني عا  الترا لمك عراسا  الر،يي والفرحي وتلينك  اخ وظ،رت  أ ،ى  هطن وهانك هذل لا ت،  في وستوبال الض هف 

واألمراء في وستوبال،  لاض هف في    ومظاهر األ ،ي في اإلستوبال تنارف لاى دمبم الهالن(18) م(1017هب/  408والمهاك  وها  ذلم سني ) 
مون،   حتى ور  ل  يرافف ذلم اإلستوبال اإلحتفاالت والمهسبقى وال رن،ا ال تماه م  وظ،اط مظاهر الصظمي م م ه ئي مهه  اإلستوبال رو 

.ول  يقف األمر لنو هذا الحو؛ فكا  ولى دان  مراس  اإلستوبال  (19)الفرش واألثاث الذي يلتموم في مكا  اإلستوبال و  رها م  األمهط األعرم 
الم،   الذي يحوم لابه الضبف رو الرسهلو ها  يمنح ال،وايا واألمهال مما ها  يقوم لاضبف الذي ينلل لا ،  هويي تلمى تص  األسنا  

و (20)نو يحوم الضبف دراء ذلم لاى مراغ هر ر م  المالوهي هويي تمنح لاضبف  ول الي،و الذي لحف  أسنانه رثناء تناوله الاصام لنوه و و 
 .(21)كذلم ها  يصاى مراغات م  المال تحك وس  نفقات الحمام وهه مراغ لما نو يحتاد ولبه عبل المقام لنوه 

 املواكب املبحث الثاني
رم طدال الوولي واألشراف واألثرياء هر رات دواتو حتى ر بح  م اك المهاك  نهلات م  رنهاع وظ،اط القهن واأل ،ي واللااي لذا ها  األهتمام  ،ا ِم  ن

و وم  ردم وظ،اط المكاني (22) الك  ر م  ذوي اليال والمال ال يمله  م    ر مهه  يض  للرات الغاما   كامم زينت،  ولوت،  ومناطق، 
تلي   الح هانات التي يرهرهن،ا وعوه ات الم م التي   الصالبي م  عبل تام المهاك  تفن  الناس في تلي   المراك  الملتمومي ف ،ا م  عبل

د  كانك ودهه،ا تتلي   ايام منمف وملعرفو هما هانك ذيهل تام الم هل تتلي   هضم األط اي النحاسبي لاى ذيهل،ا فضبت ل  اإلهتمام  اللرو 
اللااا  ملصه  م، بات ومرف،ات يحبط  ِه الغاما  الذي     كا  مهه (23) التي هانك تونم م  مصا   ممتافي ويت  تلي ن،ا  الفضي واليهاهر ال م ني

لل،ام  يوم لو ه  ولى ثبثمائي  بمو يابله  حابت م  الويباد مهشان  الذه  والفضي ورنربي  قاربي يتقوم،   اما  اللراي حاما   األنهاس وا
اآلف دنوي م  الرداليو هما ها  المهه  يض  ع بت    و  و هم واحو من،  لمه  م  الذه  رو الفضيو فضبت ل  رلف دنوي  اطعو وثبثي

ول  تقتور (24) وف اي ت َّ تلي ن،ا  الويباد و أنهاع الحاي واليههر ال م  و وها  اللااا  ملصه  يياس  اعم م،و وضم لاى رحو تام الف اي
وزير اللااا  ملصه  الهزير رحمو حل  يفضم اللفر  مهاك  هباط طدال الوولي لاى لو  الردال والوواب  م تصوم األمر ذلم  ك  ر؛ وذ ها   

لاى تمك  نم له عوبوات يحماه عملي طدال ول،ذا التمك نهافذ ينظر ولى الماطد م  عبل،ا؛ ألنه ييو في ذلم طاحي وطفاهبي رك ر م   
لي و م  الووابو عوه ات ور  هذا اإلناب  كما رهت  رهم عراسا   وهطنس لامي  مراكر،  فكانها ال يمتاطو  لرهه ،  وال ا(25)الهسائم األعرم 

الرب  ل،ا نظ ٌر في  البماتي والتي لبس  التي تصرف  النهت  النهت  رنهاع  رو هما تصرف  النهت   (26)لرف  إنتاد رفضم  البماتي  النهت  وهذل 
  م  عبل الملاودي     نهع م  رنهاع  و وُتنَتج هذل النهت ذات اللنام (27)المراسانبي تتم ل ل  األنهاع األعرم  هده  سنام   لاى ظ،رها

اليمال المل،هطن في عراسا  والذي يصرف  أس  الفالج وهه م  رنهاع األ م ذات اللنام   مم ناني لر بي ر  اي حتى  اطت هذل النهت م  
.وإلى  (29) التي ترسم ولى  اط المبفيو وللون الرغبي ف ،ا هانك هذل النهت م      ره  ال،وايا  (28)عوائص وناب  عراسا   و    رل م  األنالب 

وهي نهع م  رنهاع الم هلي ال،ي ني ري رنه ل  تهلو م  فرس      (30)دان  هذل النهت وستموم رهم عراسا  رنهاع رعرم لارههب من،ا الرراذي 
راسانبي وهي نتاد التلاود ما      و وم  المراك  األعرم الل،ريي الم(31) لر    و وال ر  حيم،ا رلظ  م  الفرس لك  الفرس رسرع منه دريات 

 .(32)الم م والرراذي  وتكه  ردلام،ا ركرر ورضم  م  ردلام رم،ات،ا وآ اءها م  الم هل والرراذي 
 املناسبات اإلجتماعية املبحث الثالث

التي يحتفم  ،ا الملامه  منذ تأسبس الوولي اإلسبمبي حتى ونتنا الحاضرو وألهمبي   يصو اللواد م  ره  ور رز المناسبات اإلدتماعبي الزواج:
و ونهله تصالى  (33){فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}اللواد في حبان الناس وط  ذهرل في القرآ  الكري   مهاضم ه  رن هقهله تصالى  

النكا  توّل رينما وط ت في القرآ  الكري  لاى التلويج؛ ف،ما هامت   مترا فت   لمصنى واحو(34) {الْأَيَامَى مِنْكُمْوَأَنْكِحُوا  } .وألهمبي (35)و وهامي 
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يا مصلر اللبابو م  استااع منك  الباءن فا تلودو فإنه ر    }اللواد حثَّ طسهل هللا  اى هللا لابه وسا  لابه هما داء  الحويث اللريف:  

.كا  م  لا ات الميتمم في عراسا  فبما يتصاف  ملألي الماه ي (36){لابورو ورحو  لافردو وم  ل  يلتام فصابه  الوهمو فإنه له وداء
ر  يقهم الماط   أطسال م  ينهب لنه ولى رهم الصروس م  ردم وتمام المابيو وهذلم م  ردم األتفات مم رهم الصروس لاى مقواط    واللواد

و ث َّ يحو   صو ذلم ونٌك ياتقي فبه رهم الصريس مم رهم الصروسي و البات ما  (37)الم،ر والووات وفبما يي  دابه م  الحاي وال باب لاصروس
 صو الصتمي فتتقو الملالم م  حهل، و ث َّ يرور الكبم م  ينهب ل  الصريس فبما   الحاضري  عابي  ابغي فبي بُه م  ينهب ل  يكه  الاقاء  

الصروس  أحل  دهاب ور اغ عااب فبصقوو  لقو النكا و وحالما يكتمم هذا الصقو يرور ميمهلي م  الردال  رمي ناطوطات مماهءن  ماء الهط   
.ومما تصاطف لابه الناس هه ر  يأعذ  (38)  لاى دوطا    ك الصروس وحتفاالت  ،ذا الصقو ث َّ وتهزع لاى دمبم الحاضري  الحاهم يحماهن،ا  أيوي،

.رحتفم (39)الماط  مصه هويي ولى   ك الصروس التي يروم عارت،او وتمتاف قبمي تام ال،وايا م  شمص ولى آعر حل  المكاني والقوطن الما يي
الصروس  الناس في عراسا   مناسبي اللواد لاى الصا ات والتقال و الصر بي المصتا ن وهي ر  يقهم رهم الصريس  ت،بأن األماك  الممووي إلستوبال  

 لابه  و وهه ما يصرف  هلبمي الصرس وهي سني ثا تي ل  نر نا محمو ) اى هللا(40) وهذلم الض هفو هما هانها يقهمه   إلوا  الاصام لاض هف
و هما  (41)وسا (و وذ رول   اى هللا لابه وسا  ح   تلود  أم المؤمن   زين   نك دحش و لا الناس ولى الاصام وها  طصام الهلبمي عرلات ولحمات 

ات .وم  لا ات  ص  المو  في األلراس ر  يضصها  ست(42) ح  طسهل هللا ) اى هللا لابه وسا ( لاى  نم ولبمي الصرس وله  لانس واحون
غمات مرتفصات يياس لابه الصريس وتهضم لاى طرس الصريس ناصي عفبفي م  القماش  ث َّ يرور المغنه   الغناء وترور النلاء  الرنص لاى تام الن

هذا   .كانك الصرائس تتلي  في(43)واأللحا  ونو ترنص الصروس مص، َّ في هذل المناسبي حتى ينت،ي الحفم فبغا ط اليمبم المكا  وال الصروس  
وتابس المب س الملطهلي  الم هط الذهربي لتظ،ر  أ ،ى  هطن في تام    (44) ال هم ويؤتى ول ،ا  المق ني وهي المررن الممتوي  تلي   الصرائس

و ث  ُتنقم الصروس ولى   ك الصريس محمهلي في م،و عاص يهضم لاى ظ،ر وحوم الوواب ترافق،ا ميمهلي م  النلاء الحرائر (45) المب س
و و المقا م يكه   أنتظاط مهه  الصروس ميمهلي م  النلهن م  طرف الصريس م  (46)يهاطي في لون م،ه  حتى توم ولى   ك زود،اوال

.وهانك طرت تلَّي  النلاء في م م هذل المناسبات ممتافي ومتنهلي من،ا وستموام  (47) ردم وستوبال،ا وإنلال،ا م  م،وها وإ عال،ا ولى   ك الصريس
و (48) الملاح ف والابء الذي تضصه لاى الهده  ألهانه اللاهبي ومن،ا الهط يو وهذلم اإلكتحال ل  طريف وستموام الكحم في تيم م الص ه  

.رحتفاك المو  المراسانبي دمبصات في مناسبات  (49)لاء م  الهش  الذي يصترر زيني  ائميوال ر  هذل الليني تصو مؤنتي مقاطنيت  ما هانك تقهم  ِه الن
اللواد اللااانبي عوه ات وذا هانك الصروس م  وناب  آعرو وذ هانك اإلحتفاالت تقام في هم المو  الهانصي لاى الاريف والتي يمر ف ،ا 

.رما مراسب  اللوادات اللااانبي فكانك عا ي وفانك هم (50) ،ادات  ،ذل المناسبيمهه  الصروسو هما ويت  تتلي ن،ا فتظ،ر  أ ،ى  هطن و ت
هما فصم اللااا     (52) و وم  تام المراسب  وطسال وفو يض  ميمهلي م  الفق،اء وناضبات م  ردم التحض ر إلتمام مراس  اللواد(51)توهط

الترا فأطسم م  ردم وتمام الصقو و ي القاس  الحو ري والقاضي ر ي  محمه  ح   رطا  تلويج ر نه األم ر ملصه  م   نك نوط عا  سااا   
وتوفك (53) طاهر التباني و  ره  م  الصاماء والفق،اء والصلكرو ونو طافف هؤالء مهه  الصروس حتى و هل،ا ولى نور اللااا  ملصه  في  اخ

،ي فقو رنفف اللااا  محمه  لاى حفم زواد ر نه األم ر الذي تلود مناسبات اللواد لوم األسرن الحاكمي وهذلم هباط طدال الوولي  الرذخ واأل 
م  ر ني لمه يهسف    سبكتك   رمهاالت طائايو ورقبمك في هذل المناسبي اإلحتفاالت في نور األم ر محمو في الم وا  الوغ ر ونو تلينك  

و ل،ا؛ وذلم أل  الصروس نو ر  رك  حمى ر ت ولى وفات،ا نرم دمبم القوهطو وردتمم الناس  ،ذل المناسبي فرح  و وال رن،ا ل  تت  هما ُرطي
.وهانك لا ان الميتمم المراساني ر  يقهم األهم  تي، ل ر نت،   (54)و هل،ا ولى نور األم ر محمو فماتك وهي مكااي  الذه  واليهاهر والليني

و لذا فقو تباهى اللبط   واالمراء  (55)كاني اإلدتماعبيالصروس ويمتاف هذا الي،از م  شمص ولى آعر؛ حل  وعتبف القوطن الما يي والم
لتا  ورهم ال راء في ما يي،لو   ِه  نات، و هما فصم ذلم ر ي هالبياط ح   زفك ر نته ولى اللااا  ملصه و فكا  مما د،لل  ،ا سرير هأنه الب

األشياط م  اللمر  والف روزو وثماطها م  رنهاع ال هان كو نليك رطض ته  الفضي الملعرفي وف ،ا ثبثي رشياط م  الذه  ميتمصي وروطات هذل 
ورحباك هذل األشياط ال بث للرو  آنبي م  ممتاف ر ناف النردس والهطو  والرياح   ها،ا م  اليهاهر والذه  والفضيو وإلى دان  تام  

م(  1038هب/430لصه  م   نك القائو  كتغوم سني ). وفي حفم زواد األم ر مر انلال    م(56) اآلنبي طرف م  ذه  مماهء  الصنرر والكافهط
تي،لت الصروس  أط م تبيا  م  الذه  مر صي  اليهاهر للرو  طرف مونهع م  الذه  ولاى هم طرف رنهاع م  الفاك،ي المونهلي م   

وها   وات ر ني المابفي  (57) لؤالذه و ورنهاع اليهاهرو وللرو   نوونات لامغازل  نصك م  الذه  ريضات ومكنلي م  الذه  الباف،ا م  الاؤ 
القائ   أمر هللا لاى اللااا  طغرلبم  ص  اإلناالات وثا مائي رلف  يناطو فضبت لما رطساه لاصروس م  هوايا ضمك رلفا  ومائتي ناصي  
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والفضيو فضبت ل  لو  م  اليهاطي م  اليههر من،ا سبصمائي ناصي تل  هم ناصي من،ا ما     الم قال ولى ال بث م ان مو ورواني م  الذه   
م( تلود المابفي المقتوي  1087هب/ 480.وفي سني )(58)م(1063هب/455ورشباء رعرم ومم هم ذلم مراغ مائي رلف  يناطو ونو زفك ولبه سني )

ابت  الويباد الرومي تحمم  أمر هللا م   نك اللااا  ماكلال فلفك ولبه محمهلي لاى م،و لظب  ه  ر الذه  يرافق،ا مائي وثبث   دمبت مي
د،ازها الذي رتك  ِه مص،ا والذي يتكه  م  الذه  والفضي وثبث لماطياتو وثبث وثبثه  فرسات لا ،ا مراك  م  الذه  مر صي  اليهاهر 

لبغال وثنا للر  نوونات  ال م نيو ورط صي وسبص    غبت تحمم ميااي  الويباد الماكي ولا ،ا نبئو م  الذه  والفضيو وها  لاى سك م  تام ا
ولبه هه م   اب طفم قبمي الصروس رمام الصريس   .ويروو ر  المبالغي  تي، ل الصروس  كم ما تحاتج(59) مألت  اليهاهر والحاي ما ال يقوط ثمنه

ورهاه م  د،يو واستغبل م م هذل المناسبات في تهط و الصبني     الارف   عوه ات تام المواهرات التي هانك تت   ووافم سباسبي م  
حتى ر     (60) ء م  نلاءس ممتافيد،يس رعرم.وم  مظاهر الترف في عراسا  ظاهرن تصو  اللودات والرغبي في الحوهل لاى لو  م  األ نا

.وال نصا  هبف دمم     تام  (61) وذ تلود م  ست   ومررن    صض،   الغ في لو  النلاء الاهاتي تلود  ، َّ هما فصم مكي    و راهب      ل ر
 النلهنو وهم ها  هذا الصو  م  عبل اللواد ث  الابت رم م  عبل وفان زودي فتأعذ األعرم مكان،ا. 

 واخلتان:الوالدة 
هذل المناسبي تلي   الواط    وم  اإلحتفاالت التي رلتا  الناس في عراسا  ونامت،ا اإلحتفال  المهله  اليويوو وذ ها  م  لا ت،  في وستوبال

وهانها ي،نأو   صض،   ،ذل    (62)وإظ،اط األثاث والفرش اليويوو هما هانك النلهن تيتمم في  اط المررن الهالون ويحتفا  و  ها  المهلو  بمات 
مي  الصوبقي الما ي  المهله  اليويو  و هما هانها يونصه  الاصام  ،ذل المناسبي ويوله  ولبه األهم والي را و وهذل الهلبمي هي ولب(63)المناسبي

و وال يقف األمر لنو هذا الحو وذ ها  ذوي ال راء واليال ييصاه  لكم مهله  مرضصي  (64) و البات ما هانك تونم في ال هم اللا م  صو الهال ن
سا   ،ذل المناسبي ريضات؛ فكانها يوبمه  .والمتا  م  المناسبات المرتباي  هال ن الوربا  ونو رحتفم رهم عرا(65)تتكفم  إطضاله والصنايي  ه

 ي  وحتفاالت عا ات  ،ذل المناسبيو ونو رحتفم اللااا  ملصه   ،ذل المناسبي ح   ت َّ عت   ص  األمراء الوغاطو فأمر  تلي   القور المحمه 
المذهبي القور  النقهش  هذا  ُزينك  رف  هما  ال م نيو  واليهاهر  المذهبي  رستمر    (66)  األنملي  ريام ونو  لمون سبصي  المناسبي  اإلحتفال  ،ذل 

وهانك الصهائم تقهم  مت  األوال  الوغاط  وهط ممتافيو فمن،ا ما هانك  وهطن دماعبي م  عبل عت  ميمهلي م  األوال    همس (67)  ابال ،ا
وهذلم ونامي ولبمي عا ي  ،ذل المناسبي تصرف و  (69)و وفي هذل المناسبي يت  ولباس األوال   ال باب اليويون( 68) واحوو رو ر  تكه   وهطن فر يي

و واإللذاط يصني المتا و وهه موااح لرفه الصرب ورستمومهل في اإلستوالل لاى لمر شمص ما م  عبل شمٌص آعرو  (70) هلبمي اإللذاط
 .(71)فبقهله  ه  ولذاط لام واحو ري رن،  متقاط ه   الل 

 مت  القرآ  الكري  لاوغاطو وها  هذا اإلحتفال يت  م  عبل الل ر  الوربا   مهه  هر ر   وم  اإلحتفاالت األعرم اإلحتفالحفظ القرآن: 
و نرر  ياهفه   ،ذا المهه  طرنات الموينيو وم  لا ات،  الذهاب ولى المقررن فبقهم رحو هؤالء الوغاط  قراءن ما تبلر له م  القرآ  الكري  لن

و هما ها  ُيصو  ،ذِل المناسبي ولبمي ُتصرف  هلبمي الحذتو وذ ها  م  الُملتح  ر  يقهم م  حذت (72)رحو رناط ه مم  ُ ف  في مقررن تام المويني
.و الهنك الذي رهت  فبِه األهم  تصاب  ر نائ،  القرآ  الكري  ل  يبماها لا ،  فبما  (73) ربه القرآ   ذ ح شان ويولها ر حا ه وحتفاالت  ،ذل المناسبي

 (74) الممتافي األعرمو وذ شاع في الميتمم المراساني وعوه ات لوم األثرياء من،  ظاهرن تأ ي  الوربا  وتصابم، يتصاف  تصابم،  الصاهم  
م  ويكه  ذلم لاى يو رشماص متموو    التأ ي  والتصاب  مم  رتق  ه  ر م  الفنه  م م الكتا ي والرب ي والصاهم اللرعبي و  رها م  الصاه 

و وهانك  (76) الو    محمو الذي دصاه اللااا  محمه  مؤ  ات أل ناءل محمو وملصه  و  رل م  المؤ     اآلعري و رم ال القاضي  (75)األعرم 
.ول  يك  (78)رو م  عبل وطسال الوري ولى  اط المؤ ب  (77)لمابي تأ ي  الوربا  تت  وما في القور رو الواط م  عبل نووم المؤ ب ول ،ا

الردال فقط وذ لرفك ه  ر م  النلاء في هذا الميالو ففي وحوم  لوات اللااا  محمه  ولى  ب  الغهط سني تأ ي  الوربا  مقتورات لاى 
م( ترا ولويه محمو وملصه  وهانها في الرا صي للرن م  الصمر ولم،  يهسف الذي ها  في اللا صي للرن م  الصمر لوم 1010هب/ 401)

ورمره   تصاب  الوربا  وتأ ير،  عبل فترن غبا ه لن، و ونو روهاك م،مي تصابم،  ولى امررن  لائاي مم  ه  في عومي اللااا  في  اون  اوط  
وطلي توبي هر رن في الل  ل،ا لا  و طايي  الحفظ والتفل ر والل ر وهذل المررن هي دون شمص يولى لرو الغفاط وهه مم  روهم له اللااا   

 .(79) محمه  م،مي تر بي األمراء 

 اهلوامش
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م(و المنتظ  في تاطيخ الماها واألم و تح: محمو لرو القا ط  1200هببببببب/597ا   اليهزيو دمال الوي  ر ه الفرد لرو الرحم و )ت: ( 1)
طايسو تاماطا تالرهتو اللبدقي  ؛  17/275م(و  1992هببببببببببببب/1412و  اط الكت  الصامبيو )  روتو 1لاا وموافى لرو القا ط لااو ط
 .106م(و ص1968هب/1388و راهب  الوانهنيو مابصي اإلطشا و ) غوا و  –المهي تاطيم،  وحضاطت، و تردمي: لافي 

 بببا ت نلبببأتو مكتبي   -م(و تاطيخ الر ،قيو تردمي: يح ى الملببباب1077هببببببببببببببببب/470( الر ،قيو ر ه الفضبببم محمو    حلببب  و )ت:  2)
 .6-5األنياه مورييو )مورو  ب. ت(و ص

م(و وفبات األعبا  ورنباء ر ناء اللما و تح: رحلبا  عباسو   1282هببببببببببببببب/681و )ت ا   عاكا و ر ه ال:باس شبمس الوي     رحمو (3)
 .5/178و م(1971هب/1391و  اط  ا طو )  روتو1ط
و مؤسببلببي انرر  1الوببب يو لاي محمو محموو  ولي اللبببدقي و روز ملببروع وسبببمي لمقاومي التغاغم الباطني والغلو الوببا ريو ط (4)

 .185م(و ص2006هب/1427لانلر والتهزيم والتردميو )القاهرنو 
 .312( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص5)
 .87م(و ص11987هب/1408و مكتبي األنياه المورييو )القاهرنو 1و طلرو الرحم و  وطو طسهم الغلنهي   ونظم،  األدتماعبي( 6)
م(و الفرد  صو اللببونو تح: لره  اللببالييو  اط  994هببببببببببببببببب/384( التنهعيو ر ه لاي المحلبب     لاي    محمو    ر ي الف، و )ت: 7)

 .1/212م(و 1978هب/1398 ا طو )  روتو 
 .87( لرو الرحم و طسهم الغلنهي  و ص8)
 3/273يو الفرد  صو اللونو ( التنهع9)
و سبروشو 2م(و تياطب األم  وتصان  ال،م و تح: ر ه القاسب  وماميو ط1030هببببببببببببببب/421و ر ه لاي رحمو    محموو )ت ( ملبكهيه10)

 .5/469و م(2000هب/1421)ط،را و 
 .87( لرو الرحم و طسهم الغلنهي  و ص11)
م(و تاطيخ البم ني في شببر  اعباط اللببااا  يم   الوولي وام   1035هبببببببببببببببب/427( الصتريو ر ي النوببر محمو    لرو اليباطو )ت: 12)

 .388و صم(2004هب/1424و  اط الاابصيو )  روتو 1الماي محمه  الغلنهيو تح: وحلا  ذنه  ال امريو ط
المكت  األلاى  م(و زي  األعباطو تردمي: لفاف الل و زيوا و  1051هببببببب/443الكر يليو ر ه سص و لرو الحي    الضحااو )ت:  (13)

 .266م(و ص2006هب/1427لا قافيو )القاهرنو 
 .266( الكر يليو زي  األعباطو ص14)
نامهو تح: يهسبف حلب    كاطو  م(و سبباسبك1092هبببببببببببببببب/485( نظام المامو ر ه لاي الحلب     لاي    وسبحات الاهسبيو )ت: 15)

 .132م(و ص1986هب/1407و  اط ال قافيو )نارو 2ط
 .43؛ 5( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص16)
 .278-277( الكر يليو زي  األعباطو ص17)
 .388و ص( الصتريو تاطيخ البم ني18)
و 1م األ واط في ممالم األمواطو طم(و ملال1349هب/749( ا   فضم هللاو ش،اب الوي  رحمو    يح ى القرشيو الصمريو )ت 19)

 . 9/114م(و 2002هب/1423الميمم ال قافيو )ر ه ظريو 
 .320( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص20)
 .392( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص21)
م(و د،اط مقاليو تردمي: لرو الههاب للامو مكتبي ال قافي  1157هببببببببببببببببببببب/552( لروضببببببيو رحمو    لاي نظامي سببببببمرننويو )ت: 22)
 .68لوينبيو ) ب. ممو  ب. ت(و صا
 .98؛ طايسو اللبدقي تاطيم،  وحضاطت، و ص380( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص23)
 .308؛ الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص331( الصتريو تاطيخ البم نيو ص24)
 .269( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص25)
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م(و الملببببببببالم والممالمو  اط  ببببببببا طو )  روتو  957هبببببببببببببببببببببب/346( اإل ببببببببامريو ر ه رسببببببببحات و راهب  م  محمو الفاطسببببببببيو )ت 26)
م(و الروض المصااط في عرر األنااطو 1494هبببب/  900؛ الحم ريو ر ه لرو هللا محمو    لرو هللاو )ت: 280م(و ص2004هبببب/1425

 .96م(و ص1980هب/ 1401و مؤسلي نا ر لا قافيو )  روتو 2تح: وحلا  عباسو ط
و مابصي و اطن الهط و ) ب. 1م(و ماالم الرووط في منازل اللبببروطو ط1412هببببببببببببببببب/815هللاو )ت: ( الغلوليو لبء الوي     لرو  27)

و 5متلو آ مو الحضاطن اإلسبمبي في القر  الرا م ال،يريو تردمي: محمو لرو ال،ا ي ر ه طيولو  ط؛  2/185م(و  1882هبببب/1300ممو 
 .2/347و م(2004هب/1425 اط الكتاب الصر يو )  روتو 

و  اط الغرب 1م(و مصي  األ  باءو تح: وحلببببببببببببببا  عبباسو ط1228هبببببببببببببببببببببببببببب/ 626ت الحمهيو ر ه لربو هللا    لربو هللاو )ت:  ( يبانه 28)
 .5/279 م(و1993هب/ 1414اإلسبميو   روتو )

و  اط رحباء التراث 1م(و الروايي والن،اييو تح: لاي شببببب ريو  ط1372هببببببببببببببببببب/774( ا   ه  رو ر ه الفواء وسبببببمال م    لمرو )ت:  29)
 .8/252م(و 1988هب/1408ر يو ) ب. ممو الص

 .5/626م(و 1967هب/1387و  اط التراثو )  روتو 2( الارريو تاطيخ الرسم والماهاو ط30)
 .5/115م(و 2003هب/1424و  اط الكت  الصامبيو )  روتو 2( الياحظو الح ها و ط31)
 .1/92( الياحظو الح ها و 32)
 .3( النلاءو اآليي: 33)
 .32اآليي: ( النهطو 34)
و  اط  بببببببببببا طو )  روتو 3م(و للبببببببببببا  الصربو ط1311هببببببببببببببببببببببببب/711( ا   منظهطو ر ه الفضبببببببببببم محمو    مكرم    لايو )ت: 35)

 .2/625م(و 1993هب/1414
م(و  بحبح ملبا و تح: محمو فؤا  لرو البانيو  اط رحباء التراث 874هبببببببببببببببب/261ملبا و    الحياد ر ه الحلب  النبلبا هطيو )ت ( 36)

 1/464تو  ب. ت(و الصر يو )  رو 
 .135لرو الرحم و طسهم الغلنهي  و ص؛ 66-16/65ا   اليهزيو المنتظ و ( 37)
هبببببب/  1411و مكتبي مو هليو )القاهرنو 3م(و رحل  التقاسب  في مصرفي األنالب و ط990هبببببب/380( ا ه لرو هللا محمو    رحموو )ت: 38)

 .370-369م(و ص1991
لامي عراسببببببببا  في الصوببببببببر اللببببببببايهنيو )وطروحي  هتهطال   ر منلببببببببهطنو هابي اآل ابو دامصي ( محموو  لاء لرو الرحم  لايو  39)

 .132م(و ص2013هب/1434اللنازيفو 
؛ طاشبببببوو شبببببر ات رحمو موبببببافىو لا ات وتقال و الوبائم الصر بي في عراسبببببا  م  الفتح 138( لرو الرحم و طسبببببهم الغلنهي  و ص40)

 .43م(و ص2014هب/1436و )10اآل اب والصاهم اإلنلانبيو دامصي ننان اللهيسو الصو   الصر ي حتى الصور اللامانيو مياي هابي
م(و فص 1546هبببببببببببب/953؛ ا   طهله و شمس الوي  محمو    لاي    عماطويهو )ت:1050-1049/  2( ملا و  حبح ملا و 41)

 .41(و صم1983هب/1403و  اط الفكرو ) ملفو 1المهات  فبما ن م في الهالئ و تح: نلاط ر اظيو ط
م(و سن  الترمذيو تح:  لاط لها  مصروفو  اط الغرب اإلسبميو 892هببببببببببببب/  279( الترمذيو ر ه عبلى محمو    عبلىو )ت: 42)

 .393/ 3م(و 1998هب/ 1419)  روتو 
و م(و آثاط الرب  ورعباط ال:با و  اط  بببببببببببا طو )  روتو  ب. ت(1283هببببببببببببببببببببببببب/682( القلوينيو زهريا    محمو    محمه و )ت: 43)

 .426ص
و  اط وحباء 1م(و ت،ذي  الاغيو تح: محمو لهض مرل و ط980هببببببببببببببببببببب/370و ر ه منوبببببببهطو محمو    رحمو ال،رويو )األزهري  (44)

 .9/242م(و 2001هب/1422التراث الصر يو )  روتو 
اللببببامانيو مياي هابي ( طاشببببوو شببببر ات رحمو موببببافىو لا ات وتقال و الوبائم الصر بي في عراسببببا  م  الفتح الصر ي حتى الصوببببر 45)

 .43م(و ص2014هب/1436و )10اآل اب والصاهم اإلنلانبيو دامصي ننان اللهيسو الصو  
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و 1م(و اللاهنامهو تردمي: الفتح    لاي الرنواطيو ط1020هببببببببببب/411( الفر وسيو ر ه القاس و منوهط    فمر الوي  رحموو )ت: 46)
 .2/3م(و 1932هب/1350 اط الكت  المورييو )القاهرنو 

م(و  11987هببببببببببببببببببببببببب/1408و مكتبي األنياه الموببببببببببرييو )القاهرنو 1( لرو الرحم و  وطو طسببببببببببهم الغلنهي   ونظم،  األدتماعبيو ط47)
 .131ص

م(و  1997هببب/1418و  اط اللروتو )مورو 1م(و رطيج البلتا و تردمي: رم    وويو ط1291هببب/690( الل رازيو اللصويو )ت: 48)
 .179ص

 .52م(و ص1953هب/1372لى تاطيخ الحضاطنو مابصي اليامصي اللهطييو ) ملفو ( حوا و دهطدو الموعم و49)
م(و طاحي الوووط وآيي اللروطو تردمي: و راهب  رم   اللهاط ي وآعرو و  1342هببببببببببببببب/743( الراونويو محمو    لاي    سابما و )50)

 .176م(و ص2005هب/1426المياس األلاى لا قافيو )مورو 
رو الكري و ُعراسببببا  في الصوببببر الغلنهيو مؤسببببلببببي حما ن لامومات والوطاسببببات اليام:بيو )لما و  ب. ( الصما يو محمو حلبببب   ل51)

 .207ت(و ص
 .5/287ا   عاكا و وفبات األعبا و ؛ 66-16/65ا   اليهزيو المنتظ و  (52)
 .572-571الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص؛ 388و ص( الصتريو تاطيخ البم ني53)
 .272 ،قيو ص( الر ،قيو تاطيخ الر54)
 .77( لروضيو د،اط مقاليو ص55)
 .206؛ الصما يو ُعراسا  في الصور الغلنهيو ص421-420( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص56)
 .570( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص57)
: محمو نهط م(و ز ون التهاطيخ رعباط األمراء والماها اللايهقبيو تح1225هببببببببببب/622( الحل نيو  وط الوي  لاى    نا رو )ت: 58)

 .12/106؛ ا   ه  رو الروايي والن،اييو 63م(و ص1985هب/1405و  اط انررو )  روتو 1الوي و ط
و  اط الكتاب الصر يو )  روتو 1( ا   األث رو ر ه الحلب  لاي    ر ي الكرمو الكامم في التاطيخو تح: لمر لرو اللببم تومريو ط59)

 .12/162ا   ه  رو الروايي والن،اييو ؛ 8/315م(و 1997هب/1418
م(و  2007هببببببببببببببببب/1432وينبيو )القاهرنو و مكتبي ال قافي ال1( الهزنيو يح ى    حملنو مويني مرو واللببببدقي حتى لوبببر سبببنيرو ط60)

 .233ص
م(و األنلببابو تح: لرو الرحم     يح ى 1166هبببببببببببببببب/562اللببمصانيو ر ه سببصو لرو الكري     محمو    منوببهط التمبميو )ت: ( 61)

 .2/138و م(1962ه/1382و مياس  اط المصاطف الص مانبيو )ح وط آ ا و 1المصامي وآعرو و ط
 .376الرب ؛ ص( القلوينيو آثاط 62)
م(و الصمون في محاس  اللصر وآ ا هو تحو محمو محي الوي  حم وو  1070هببببببببببببب/463( ا   طش فو ر ه لاي الحل     طش فو )ت 63)

 .1/65م(و 1981هب/1401و  اط الي مو ) ب. ممو 5ط
 .51؛ ا   طهله و فص المهات و ص2/44( الغلوليو ماالم الرووطو 64)
و المابصي الحل نبي المورييو  4م(و الممتور في رعباط البلرو ط1332هبب/732وسمال م    لايو )ت   ( ا ه الفواءو لما  الوي 65)

 .2/202) ب. ممو  ب. ت(و 
 .382( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص66)
 .538( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص67)
 .2/299( متلو الحضاطن اإلسبمبيو 68)
 . 377م(و ص2013هب/1435لا ل زل ترو مؤسلي هنواوي لاتصاب  وال قافيو )القاهرنو  ( له ه و  هستافو حضاطن الصربو تردمي: 69)
م(و  1679هبببببببببببببببببببببب/1089؛ ا   الصما  الحنرايو ر ه الفب و لرو الحي    رحمو    محموو )ت  60( ا   طهله و فص المهات و ص70)

 .10/310م(و 1986هب/1406 ,  اط ا   ه  رو ) ملفو1شذطات الذه  في رعباط م  ذه و تح: محمه  األطناؤوطو ط
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و  اط الصا  لامبي  و 1م(و دم،رن الاغيو تح: طملي من ر  صابكيو ط933هبببببببببببببببببببب/321ا    طيوو ر ه  كر محمو    الحلبببببب و )ت  (71)
 .4/551؛ ا   منظهطو للا  الصربو 3/1263م(و 1987هب/1407)  روتو 

 .145( لرو الرحم و طسهم الغلنهي  و ص72)
م(و فتح الباطي شر   حبح البماطيو   1449هببببببببب/852و ر ه الفضم رحمو    لاي    محمو    رحموو )ت ( ا   حير اللصقبني73)

 .66؛ ا   طهله و فص المهات و ص9/241م(و 1959هب/1379تح: محمو فؤا  لرو البانيو  اط المصرفيو )  روتو 
 .1/174( يانهت الحمهيو مصي  األ  اءو 74)
يتبمي الوهرو في محاس  رهم الصورو تح: مف و   م(و1037هببببب/429   محمو    وسمال مو )ت   ال صالريو ر ه منوهط لروالمام( 75)

 .4/1869؛ يانهت الحمهيو مصي  األ  اءو 4/108م(و 1983هب/1403و  اط الكت  الصامبيو )  روتو 1محمو نمحبيو ط
 .1/207و اللمصانيو األنلاب؛ 213( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص76)
 .2/219زيوا و تاطيخ التمو  اإلسبميو ( 77)
 .4/1869؛ يانهت الحمهيو مصي  األ  اءو 4/108( ال صالريو يتبمي الوهرو 78)
 .115( الر ،قيو تاطيخ الر ،قيو ص79)

 املصادر واملراجع:
 القرآن الكريم.

 املصادر:
و  اط الكتاب الصر يو )  روتو 1لرو اللبم تومريو ط. ا   األث رو ر ه الحل  لاي    ر ي الكرمو الكامم في التاطيخو تح: لمر  1

 م(. 1997هب/1418
و  اط وحباء التراث 1م(و ت،ذي  الاغيو تح: محمو لهض مرل و ط980هب/370و ر ه منوهطو محمو    رحمو ال،رويو ) األزهري .  2

 م(. 2001هب/ 1422الصر يو )  روتو 
)ت3 الفاطسيو  محمو  م   و راهب   رسحات  ر ه  اإل امريو  )  روتو 957هب/346  .  والممالمو  اط  ا طو  الملالم  م(و 

 م(. 2004هب/1425
 ا ت نلأتو مكتبي األنياه   -م(و تاطيخ الر ،قيو تردمي: يح ى الملاب1077هب/470. الر ،قيو ر ه الفضم محمو    حل  و )ت:  4

 مورييو )مورو  ب. ت(. 
ر ه عبلى محمو    عبلىو )ت:  5 الترمذيو  الغرب اإلسبميو م(و سن892هب/  279.  الترمذيو تح:  لاط لها  مصروفو  اط    

 م(. 1998هب/  1419)  روتو 
م(و الفرد  صو اللونو تح: لره  اللالييو  اط  ا طو  994هب/384. التنهعيو ر ه لاي المحل     لاي    محمو    ر ي الف، و )ت:  6

 م(. 1978هب/ 1398)  روتو 
يتبمي الوهرو في محاس  رهم الصورو تح: مف و    م(و 1037هب/ 429   وسمال مو )ت    . ال صالريو ر ه منوهط لروالمام    محمو7

 م(.1983هب/ 1403و  اط الكت  الصامبيو )  روتو 1محمو نمحبيو ط
)ت:  8 محرهبو  لمرو     حر     ل ما   ا ه  الياحظو  ط868هب/255.  الح ها و  )  روتو 2م(و  الصامبيو  الكت   و  اط 

 م(. 2003هب/1424
م(و المنتظ  في تاطيخ الماها واألم و تح: محمو لرو القا ط  1200هب/597زيو دمال الوي  ر ه الفرد لرو الرحم و )ت:  اليه . ا    9

 م(. 1992هب/1412و  اط الكت  الصامبيو )  روتو 1لاا وموافى لرو القا ط لااو ط
مراء والماها اللايهقبيو تح: محمو نهط  م(و ز ون التهاطيخ رعباط األ1225هب/622. الحل نيو  وط الوي  لاى    نا رو )ت:  10

 م(. 1985هب/1405و  اط انررو )  روتو 1الوي و ط
و  2م(و الروض المصااط في عرر األنااطو تح: وحلا  عباسو ط1494هب/  900. الحم ريو ر ه لرو هللا محمو    لرو هللاو )ت:  11

 م(. 1980هب/ 1401مؤسلي نا ر لا قافيو )  روتو 
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م(و وفبات األعبا  ورنباء ر ناء اللما و تح: رحلا  عباسو   1282هب/681ه ال:باس شمس الوي     رحموو )ت  . ا   عاكا و ر 12
 م(. 1971هب/1391و  اط  ا طو )  روتو1ط

م(و طاحي الوووط وآيي اللروطو تردمي: و راهب  رم   اللهاط ي وآعرو و  1342هب/743. الراونويو محمو    لاي    سابما و ) 13
 م(. 2005هب/1426لاى لا قافيو )مورو  المياس األ

و  5م(و الصمون في محاس  اللصر وآ ا هو تحو محمو محي الوي  حم وو ط1070هب/ 463. ا   طش فو ر ه لاي الحل     طش فو )ت  14
 م(. 1981هب/ 1401 اط الي مو ) ب. ممو 

التمبميو )ت:  15 الكري     محمو    منوهط  ر ه سصو لرو  اللمصانيو  الرحم     يح ى 1166هب/ 562.  األنلابو تح: لرو  م(و 
 م(. 1962ه/1382و مياس  اط المصاطف الص مانبيو )ح وط آ ا و 1المصامي وآعرو و ط

 م(.1997هب/1418و  اط اللروتو )مورو 1م(و رطيج البلتا و تردمي: رم    وويو ط1291هب/690. الل رازيو اللصويو )ت: 16
 م(. 1967هب/ 1387و  اط التراثو )  روتو 2والماهاو ط. الارريو تاطيخ الرسم 17
م(و فص المهات  فبما ن م في الهالئ و تح: نلاط ر اظيو  1546هب/ 953. ا   طهله و شمس الوي  محمو    لاي    عماطويهو )ت:18
 م(. 1983هب/1403و  اط الفكرو ) ملفو 1ط

(و تاطيخ البم ني في شر  رعباط اللااا  يم   الوولي وام   الماي  م1035هب/ 427. الصتريو ر ي النور محمو    لرو اليباطو )ت:  19
 م(. 2004هب/1424و  اط الاابصيو )  روتو 1محمه  الغلنهيو تح: وحلا  ذنه  ال امريو ط

الوينبيو م(و د،اط مقاليو تردمي: لرو الههاب للامو مكتبي ال قافي  1157هب/552لروضيو رحمو    لاي نظامي سمرننويو )ت: .  20
 ) ب. ممو  ب. ت(.

و مابصي و اطن الهط و ) ب. ممو 1م(و ماالم الرووط في منازل اللروطو ط1412هب/815. الغلوليو لبء الوي     لرو هللاو )ت: 21
 م(. 1882هب/1300

الحل نبي المورييو   و المابصي4م(و الممتور في رعباط البلرو ط1332هب/732. ا ه الفواءو لما  الوي  وسمال م    لايو )ت  22
 ) ب. ممو  ب. ت(.

و  اط  1م(و اللاهنامهو تردمي: الفتح    لاي الرنواطيو ط1020هب/411. الفر وسيو ر ه القاس و منوهط    فمر الوي  رحموو )ت:  23
 م(. 1932هب/1350الكت  المورييو )القاهرنو 

و  1م(و ملالم األ واط في ممالم األمواطو ط1349هب/ 749  . ا   فضم هللاو ش،اب الوي  رحمو    يح ى القرشيو الصمريو )ت24
 م(. 2002هب/1423الميمم ال قافيو )ر ه ظريو 

 م(و آثاط الرب  ورعباط ال:با و  اط  ا طو )  روتو  ب. ت(.1283هب/682. القلوينيو زهريا    محمو    محمه و )ت: 25
و  اط رحباء التراث الصر يو  1م(و الروايي والن،اييو تح: لاي ش ريو  ط1372هب/774. ا   ه  رو ر ه الفواء وسمال م    لمرو )ت:  26

 م(. 1988هب/ 1408) ب. ممو 
م(و زي  األعباطو تردمي: لفاف الل و زيوا و المكت  األلاى  1051هب/ 443الكر يليو ر ه سص و لرو الحي    الضحااو )ت:  .  27

 م(. 2006هب/1427لا قافيو )القاهرنو 
و سروشو 2م(و تياطب األم  وتصان  ال،م و تح: ر ه القاس  وماميو ط1030هب/421اي رحمو    محموو )ت  لو ر ه  . ملكهيه28

 . م(2000هب/1421)ط،را و 
النبلا هطيو )ت  29 الحل   ر ه  التراث  874هب/261. ملا و    الحياد  البانيو  اط رحباء  م(و  حبح ملا و تح: محمو فؤا  لرو 

 الصر يو )  روتو  ب. ت(.
و مكتبي مو هليو )القاهرنو 3م(و رحل  التقاسب  في مصرفي األنالب و ط990هب/ 380المقوسيو ا ه لرو هللا محمو    رحموو )ت:  .  30

 . م(1991هب/ 1411
)ت:  31 لايو  مكرم     محمو     الفضم  ر ه  منظهطو  ا    ط1311هب/ 711.  الصربو  للا   )  روتو 3م(و  و  اط  ا طو 

 م(. 1993هب/1414
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و  2. نامهو تح: يهسف حل    كاطو ط32م(و سباسك 1092هب/ 485 ه لاي الحل     لاي    وسحات الاهسيو )ت:  نظام المامو ر
 م(. 1986هب/ 1407 اط ال قافيو )نارو 

و  اط الغرب اإلسبميو  1م(و مصي  األ  اءو تح: وحلا  عباسو ط1228هب/ 626. يانهت الحمهيو ر ه لرو هللا    لرو هللاو )ت:  33
 م(. 1993هب/  1414  روتو )
 املراجع:

المهي  34 لافي  تردمي:  وحضاطت، و  تاطيم،   اللبدقي  تالرهتو  تاماطا  طايسو  ) غوا و    – .  اإلطشا و  مابصي  الوانهنيو  و راهب  
 م(. 1968هب/1388

و مؤسلي انرر  1الوا ريو ط. الوب يو لاي محمو محموو  ولي اللبدقي و روز ملروع وسبمي لمقاومي التغاغم الباطني والغلو  35
 م(. 2006هب/1427لانلر والتهزيم والتردميو )القاهرنو 

و  اط الكتاب الصر يو )  روتو 5. متلو آ مو الحضاطن اإلسبمبي في القر  الرا م ال،يريو تردمي: محمو لرو ال،ا ي ر ه طيولو  ط36
 م(. 2004هب/1425

 م(. 2013هب/ 1435 ترو مؤسلي هنواوي لاتصاب  وال قافيو )القاهرنو . له ه و  هستافو حضاطن الصربو تردمي: لا ل زل37
 م(. 11987هب/ 1408و مكتبي األنياه المورييو )القاهرنو 1. لرو الرحم و  وطو طسهم الغلنهي   ونظم،  األدتماعبيو ط38
 م(. 1953هب/1372. حوا و دهطدو الموعم ولى تاطيخ الحضاطنو مابصي اليامصي اللهطييو ) ملفو 39
 . الصما يو محمو حل   لرو الكري و ُعراسا  في الصور الغلنهيو مؤسلي حما ن لامومات والوطاسات اليام:بيو )لما و  ب. ت(.40
 م(. 2007هب/1432و مكتبي ال قافي الوينبيو )القاهرنو 1. الهزنيو يح ى    حملنو مويني مرو واللبدقي حتى لور سنيرو ط41

 الدراسات:
و الرحم  لايو لامي عراسا  في الصور اللايهنيو )وطروحي  هتهطال   ر منلهطنو هابي اآل ابو دامصي اللنازيفو . محموو  لاء لر42

 م(. 2013هب/1434
. طاشوو شر ات رحمو موافىو لا ات وتقال و الوبائم الصر بي في عراسا  م  الفتح الصر ي حتى الصور اللامانيو مياي هابي اآل اب 43

 م(. 2014هب/1436و )10اإلنلانبيو دامصي ننان اللهيسو الصو  والصاهم  
. طاشوو شر ات رحمو موافىو لا ات وتقال و الوبائم الصر بي في عراسا  م  الفتح الصر ي حتى الصور اللامانيو مياي هابي اآل اب 44

 م(. 2014هب/1436و )10والصاهم اإلنلانبيو دامصي ننان اللهيسو الصو  


