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A. 

 اتي خلكاى

 م1121 –م 1111

٘ٛ أؼّك تٓ دمحم تٓ إتها١ُ٘ تٓ أتٟ تىه تٓ ـٍىاْ اٌثهِىٟ اإلنتٍٟ، ٠ٕرٟٙ ٍٔثٗ   : تعريفه

َ ؼ١س ذٛفٟ ٚاٌكٖ ٚ٘ٛ فٟ اٌصا١ٔح ِٓ ػّه، 1111إٌٝ ـاٌك تٓ تهِه، ٌٚك تّك٠ٕح إنتً فٟ ػاَ 

شُ نؼً ٘ما اٌؼالَ فٟ اٌصا١ٔح ٚلهأ ػٍٝ ش١ٛؾ تٍكٖ.  ،فرٌٛٝ نػ١اذٗ صك٠ك أت١ٗ صاؼة إنتً

ٖ إٌٝ اٌّٛصً ٌُٚ ذطً تٙا إلاِرٗ ؼرٝ ٚصً إٌٝ ؼٍة ؼ١س لضٝ ف١ٙا وِأا ػشهج ِٓ ػّه

ِصّها فٟ ذؽص١ً اٌؼٍُ ٚاٌّؼهفح ػٍٝ ش١ٛؾ األظالء، شُ ذٛظٗ إٌٝ قِشك ٚ ٚألاَ تٙا ػاِا 

 واِال ؼ١س اٌرفك ِٓ أصؽاتٙا.

ٌّٚا ٌافه إٌٝ اٌك٠ان اٌّصه٠ح  ذٕؼمك صٍح ؼ١ّّح ت١ٕٗ ٚت١ٓ اٌثٙاء و١٘ه ٚلاضٟ   هٌصثه:

ٖ، فرىٚغ 651اٌمضاج تكن اٌك٠ٓ إٌٍعانٞ اٌمٞ واْ ٌٗ اٌفضً فٟ ذؼ١١ٕٗ فٟ ١ٔاتح اٌمضاء ٌٕح 

فٟ ٘مٖ اٌؽمثح ِٓ اٌىِاْ ٚنوق تٕؼُ األٚالق. شُ ـهض إٌٝ قِشك ١ٌىْٛ لاضٟ اٌمضاج تاٌشاَ. 

تؼك ػىٌٗ ِٓ ِٕصثٗ اٌمضا ػٙك إ١ٌٗ تاٌركن٠ً فٟ اٌّكاني  .ه ػشه ٌٕٛاخٚلضٝ فٟ لٌ

ٚلك اٌرّه فٟ  اٌّفصصح ٌماضٟ اٌمضاج. فأمطغ إٌٝ اٌركن٠ً تاٌّكنٌح إٌع١ث١ح، شُ األ١ٕ١ِح.

َ. 1121األـ١هج ِغ ػٛقذٗ إٌٝ ٍِىٕٗ تإٌع١ث١ح ؼ١س أصاتٗ اٌّهض ؼرٝ ذٛفٟ نؼّٗ هللا ٌٕح 

ٚقفٓ تٍفػ ظثً لا١ٌْٛ تاٌصؽهاء تؼك ؼ١اج ؼافٍح تاٌؼٍُ ٚاٌؼٍّاء ٚصٍٟ ػ١ٍٗ تعاِغ قِشك 

  ٚاٌّشاء٠ؿ ٚاٌرالِمج ٌٚماءاخ ٍِرّهج تاٌشؼهاء ٚإٌماق.



إٌُ ٘ما اٌىراب اٌىاًِ "ٚف١اخ األػ١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌىِاْ ِّا شثد تإٌمً   وفيات األعياى:

ِٓ نظاي اٌؼٍُ ٚاألقب ٚاٌصٕاػح ٚاٌٍّاع ٚأشثرٗ اٌؼ١اْ. ٘ٛ وراب ٠رضّٓ ذهاظُ اٌّشٙٛن٠ٓ 

تٍغح ١ٌٍّح ٚاٌّاي غ١ه اٌصؽاتح ٚاٌراتؼ١ٓ ٚاٌفٍفاء. ف١ٗ تؽس قل١ك ٚال ١ٌّا فٟ ذان٠ؿ اٌٛفاج 

ػٍّا  265ٚت١ٍطح لٟ أٌٍٛب ػٍّٟ. فىاْ ِٓ أُ٘ ِهاظغ اٌران٠ؿ. لاَ اٌىاذة ترهظّح ٔؽٛ 

  ٌّفرٍف اٌفٍفاء ٚاألِهاء ٚاٌٛوناء ٚاٌؼٍّاء ٚغ١هُ٘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. 

 جىزيـوي الـعثذ الرح

1116 َ- 1111َ 

٘ٛ اإلِاَ اٌؼاٌُ اٌّؽكز ٚاٌّفٍه ٚاٌّؤنؾ ظّاي اٌك٠ٓ أتٛ اٌفهض ػثك اٌهؼّٓ   :حياتهًشأته و

َ. ٚػهف تاتٓ اٌعٛوٞ  1116تٓ ػٍٟ تٓ ِـؽّك اٌمهشٟ اٌر١ّٟ اٌؽٕثٍٟ. ٌٚك ٘ما اٌؼالَ تثغكاق ٌٕح 

ّعانا فٟ إٌؽاي، ذٛفٟ ٚاٌكٖ ـإـرٍف تٍثة ٘مٖ إٌٍثح. واْ أٍ٘ٗ ذٍٔثح إٌٝ ظكٖ ظؼفه اٌعٛوٞ، ٚلك 

ػٍٟ تٓ ِـؽّك ٌٚٗ شالز ١ٌٕٓ ِٓ ػّهٖ، تؼك فهاق ٚاٌكٖ فٟ طفٌٛرٗ أصهفد ػٕٗ أِٗ، فهترٗ ػّرٗ 

ٟ اٌفضً تٓ ٔاصه، فاػرٕٝ ترهت١رٗ، فؽفظ اٌمهآْ ـٚاػرٕد تٗ، فٍّا ذهػهع ؼٍّرٗ إٌٝ اٌؽافظ أت

، ٚأؼة اٌٛػظ ِٕم صغهٖ، فٛػظ إٌاي ٚ٘ٛ صثٟ غ١ه. شُ لهأ ػٍٝ ظّاػح ّغ اٌؽك٠سـاٌىه٠ُ ٌٚ

ِٓ اٌمّهاء تاٌهٚا٠اخ، ٚأـم اٌٍغح ػٓ أتٟ ِٕصٛن، ٚؼفظ ٍِٕك اإلِاَ أؼّك ٚاٌطثماخ التٓ ٌؼك 

ٚذان٠ؿ اٌفط١ة ٚاٌصؽ١ؽ١ٓ ٚإٌٍٓ األنتؼح ٚػكج ِؤٌفاخ ػا١ٌح، ٌٚٗ ش١ٛؾ ٚذال١ِم وص١هج. تؼك 

ّا ٚذؼ١ٍّا وأد ٌٗ ا٘رّاِاذٗ االظرّاػ١ح، فرىٚض ٚأٔعة أٚالقا، فىاْ ٌٗ شالشح لوٛن أشغاٌٗ تاٌؼٍُ ذؼٍّ 

 ٚـًّ تٕاخ.

غ ؼٌٛٗ إٌاي ٠ٍرّؼْٛ إٌٝ   هكاًته العلوية: ّّ ػهف اتٓ اٌعٛوٞ تاٌٛػظ ٚاشرٙه تٗ، ٚذع

٘ٛ "إٌّرظُ ّرغ ٚـّا ذأش١ه، وّا واْ ٌٗ إٌّاَ تانع فٟ اٌران٠ؿ، ٌٚٗ وراب ِـِٛاػظٗ اٌرٟ أشهخ ف١ُٙ أ٠

فٟ ذٛان٠ؿ األُِ ِٓ اٌؼهب ٚاٌؼعُ" فٟ ػشه٠ٓ ِعٍكا. ٚأٌف اتٓ اٌعٛوٞ وراب "واق ا١ٌٍّه فٟ ػٍُ 

ُّ فٟ ذف١ٍهٖ تّشٙٛن اٌمهاءاخ ٚٔمً ذٛظ١ٙٙا فٟ اٌؼهت١ح ػٓ أئّح ٘ما اٌؼٍُ، وّا صّٕ  ف اٌرف١ٍه" ٚأٌـ

ٌّٛضٛػاخ، ٚاٌؼًٍ اٌّرٕا١٘ح، رثا وص١هج ٚػٕٟ تث١اْ اٌضؼ١ف ِٓ اٌصؽ١ػ ِصً ورثٗ: افٟ اٌؽك٠س و  

 ّّ ح اتٓ اٌعٛوٞ اٌؼا١ٌح فٟ اٌرأ١ٌف ال ذمرصه ػٍٝ فهع ٚاؼك ِٓ فهٚع ٚاٌضؼفاء ٚاٌّرهٚو١ٓ. فٙ

 ّٟ ٠ثؽس ٠ٚؤٌف فٟ وً اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ، فىرة فٟ ػٍَٛ اٌمهآْ ٚاٌؽك٠س  اٌّؼهفح، فٙٛ ػاٌُ ٌِٛٛػ

ورة فٟ اٌعغهاف١ح ٚاٌطة. ٚلك ذٛفٟ ٘ما  ٚإٌاٌؿ ٚإٌٍّٛؾ ٚفٟ اٌران٠ؿ ٚا١ٌٍه ٚاٌفمٗ ٚػٍِٛٗ، وّا

 َ.1111اٌؼالَ تثغكاق ٌٕح 

 هي أهن هؤلفاته:

إٌّرظُ فٟ ذان٠ؿ األُِ ٚاٌٍّٛن: وراب فٟ اٌران٠ؿ ٚاٌرهاظُ ظهٜ ػٍٝ لوه إٌٍح، ِٚا ٚلغ  .1

 ف١ٗ ِٓ ؼٛاقز.

 واق ا١ٌٍّه فٟ ػٍُ اٌٍرف١ه: وراب فٟ ذف١ٍه ِفرصه فٟ شّا١ٔح ِعٍكاخ. .1

٠رٕاٚي اٌىراب ١ٌهج إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚشهغ أؼٛاٌٗ ٚصفح اٌصفٛج: فٟ لوه اٌصاٌؽ١ٓ ٚاألـ١ان،  .3

 ٚآقاتٗ.



ص١ك اٌفاطه : ٠ّصً ٘ما اٌىراب ـالصح فىه اتٓ اٌعٛوٞ ٚذعهترٗ فٟ اٌؽ١اج، ػثه تٗ ػٓ  .4

ة ذكٚن ِٛضٛػاذٙا ؼٛي اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّاء ٚاٌمٍ ـٛاطهٖ ٚـثهذٗ فٟ أٌٍٛب ًٌٙ ١ٍِٚٛن.

 ٚإٌفً ٚاٌؼمً ٚاٌؼثك ٚاٌؼثاقج ٚتؼٍُ اٌىالَ ٚغ١هٖ.

ذٍث١ً إت١ًٍ: ٠ؼاٌط فٟ ٘ما اٌىراب ِكاـً اٌش١طاْ إٌٝ اإلٍٔاْ. ٚاٌىراب صٛنج ؼ١ح ٌٍٕمك اٌؼٍّٟ 

 اٌّٛضٛػٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. 

 إتي خلذوى

 م 1041  -  م1331

اتٓ ـٍكْٚ اٌؽضهِٟ ؽّك ـٌٟٚ اٌك٠ٓ ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِ٘ٛ أتٛ و٠ك    تعريفه وًشأته:

َ. وأد أٌهذٗ أٌهج ػٍُ 1331اإلشث١ٍٟ، ٌٚك ٘ما اٌؼالَ فٟ ذًٛٔ فٟ اٌكٌٚح اٌؽفّص١ح ػاَ 

ٚأقب، فؽفظ اٌمهآْ اٌىه٠ُ فٟ طفٌٛرٗ، ٚقني ػٍَٛ اٌؽك٠س ٚاٌشه٠ؼح ٚلٛاػك اٌٍغح اٌؼهت١ح 

األٚي. شغً  ٚاٌشؼه، ٚذأشه تصمافح اإلغه٠ك ٚتىراتح أنٌطٛ تشىً ـاص. ٚواْ أتٖٛ ِؼٍّٗ

أظكاقٖ فٟ األٔكًٌ ٚذًٛٔ ِٕاصة ١ٌا١ٌح ٚق١ٕ٠ح ِّٙح، ٚوأٛا أً٘ ظاٖ ٚشهٚج. نؼٍد ػائٍرٗ 

ِٓ األٔكًٌ ِٕرصف اٌمهْ اٌٍاتغ اٌٙعهٞ إٌٝ ذًٛٔ ـالي ؼىُ اٌؽفص١١ٓ ؼ١س ٌٚك ٘ما 

اٌؼالَ. لاي إتٓ ـٍكْٚ فٟ ذان٠فح تأٔٗ ِٓ ٌالٌح اٌصؽاتٟ ٚائً تٓ ؼعه ٚأْ أظكاقٖ ِٓ 

 ِٛخ" فٍٕة إٌٝ اٌؽضهِٟ. ٚ٘ٛ أؼك ـه٠ـعٟ ظاِؼح اٌى٠ر١ٔٛح."ؼضه

نؼً اتٓ ـٍكْٚ تؼٍّٗ إٌٝ ِك٠ٕح "تٍىهج" ؼ١س ذىٚض ٕ٘ان، شُ ذٛظٗ إٌٝ "فاي" اسهاهاته: 

َ ؼ١س ضّٗ أ١ِه٘ا إٌٝ ِعٍٍٗ اٌؼٍّٟ ١ٌرٌٛٝ اٌىراتح ِؤنـا ِٓ األؼكاز، شُ نؼً 1356ػاَ 

اٌّغهب، فٛصً لٍؼح اتٓ ٌالِح ؼ١س ألاَ تٙا أنتؼح إٌٝ غهٔاطح ِٚٓ شُ إٌٝ إشث١ٍ١ح شُ تالق 

" اٌمٞ أوٍّٗ ترًٛٔ ٚأػطٝ ٍٔفح ِٕٗ كتاب العثرأػٛاَ ٚشهع فٟ ذأ١ٌف وراتٗ اٌش١ٙه "

ٌٍٍطاْ ذًٛٔ ٠طٍة ِٕٗ اٌهؼ١ً إٌٝ اٌؽعاو ألقاء فه٠ضح اٌؽط. شُ نوة اٌٍف١ٕح إٌٝ طه٠ك 

ٚذٌٛٝ فٟ ِصه اٌمضاء اٌّاٌى١ح اإلٌىٕكن٠ح ٚذٛظٗ إٌٝ اٌما٘هج ؼ١س أِضٝ تم١ح ؼ١اذٗ. 

تٛصفٗ فم١ٙا ِر١ّىا. وّا وأد ٌٗ ٍِاّ٘ح ذاِح فٟ ػٍُ االظرّاع ٚاٌران٠ؿ ٚاٌؽٍاب ٚإٌّطك 

العثر وديىاى الوثتذأ والخثر في أيام العرب والعجن والثرتر وهي غ١ه أْ أشٙه ورثٗ ٘ٛ وراب "

فٟ ٌثؼح ِعٍكاخ، أٌٚٙا اٌّمكِح اٌّشٙٛنج اٌٍّّٝ تّمكِح  عاصرهن هي روي السلطاى األكثر"

 اتٓ ـٍكْٚ.

ذؼرثه ٘ما اٌىراب ٌِٛٛػح ػ١ٍّح اٌرٟ ذطٛنخ ف١ٙا اٌّعرّؼاخ   -. هقذهة 1    هؤلفاته:

اٌثشه٠ح ؼ١س ٚضغ وافح أفىانٖ ٚظً فٍٍفرٗ فٟ ٘مٖ اٌّمكِح ٚأقـً ف١ٙا ػٍُ االظرّاع 

ٍّّٙا إٌٝ ٌرح فصٛي.ٚا١ٌٍاٌح ٚااللرصاق االظرّاػٟ ٚفٍٍ . 1فح اٌران٠ؿ ٚاٌمأْٛ اٌؼاَ، ٚل

: شهغ ف١ٗ ِٕٙط اٌصٛف١ح ٚأُ٘ ٔظه٠اذُٙ ٚلوه اٌهظاي شفاي السائل لتهزية الوسائل

 شهغ ف١ٗ ػٍُ اٌىالَ.لثاب الوحصل:  .3اٌّشٙٛن٠ٓ ُِٕٙ ِغ ذأ١ٌفاذُٙ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Couse code AR 102 (MA 2nd sem) 

 ملخص الممٌص األحمر 

 

سماه  إبن عبد ربه الممٌص األحمر هذه هى لصة لصٌرة كتبها الكاتب الكبٌر واألدٌب الشهٌر

ٌدل  هذا الكتابالعمد الفرٌد كتابه المعروف   هذه المصة مأخوذة منبملٌح األندلس. المتنبً 

بشعره ونثره واحتل مكانة مرمولة فً عالم العلم على نبوغه وبراعته فً النثر. اشتهر 

 واألدب. ٌمتاز نثره بإجادة الصٌاغة وجمال األسلوب والرلة والسالسة وزخرف البدٌعً. 

ذات لٌلة كان أبو جعفر المنصور الخلٌفة العباسً الثانً ٌطوف بالبٌت العتٌك إذ سمع رجال 

فساد فً األرض وما ٌحول بٌن الحك وأهله "اللّهم إنً اشكو إلٌن ظهور البغً والٌصرخ لائال 

لّما سمع الخلٌفة هذا المول فخاف شدٌد الخوف فجلس بناحٌة المسجد وأرسل إلٌه  من الطمع"

رسوال لٌجئ به ثم سئله ماذا كنت لائال منذ ان سمعت لولن ٌتردد فً آذانً. بعد الحصول 

جلن. أعجبه هذا المول ألن الذهب على األمن من الخلٌفة لال الرجل الخلٌفة إن الفساد ظهر أل

والفضة فً لبضته. فمال الرجل للخلٌفة أنت جعلت جدارا بٌنن وبٌن رعٌّتن وأمرت ان ال 

ٌدخل علٌن أحد إال فالن وفالن نفرا سمٌتهم ولم تأمر بإٌصال المظلوم. بهذه الطرٌمة تخون هللا 

نت تنظر ولكن ال تنكر. و ٌخونن عمالن. إن صرخ المظلوم لدٌن كان مضروبا بالسوط وأ

فمّدم الرجل لصة مالن الصٌن الذي أصٌب بمرض األذن فبكى بكائا شدٌدا فحثه جلسائه على 

الصبر فمال المالن إنً لست أبكً للمصٌبة النازلة بل أبكً للمظلوم الذي ٌصرخ بالباب فال 

ان ال ٌلبس أسمع شكاٌته ثم لال إّن سمعً لد ذهب ولكن بصري لم ٌذهب و أعلن فً الناس 

لمٌصا أحمر إال المظلوم. وكان ٌركب الفٌل فً طرفً النهار وٌنظر هل ٌرى مظلوما وإن 

كان مشركا باهلل وأنت مْومن باهلل وٌوم المٌامة. إن كنت تجمع المال ألوالدن فمد جعل هللا لن 

عبرة فً عبرة فً الجنٌن فً بطن األم وان كنت تجمع المال لموة ثغر السلطان فمد أرىن هللا 

بنً أمٌة او لحصول على منزلة رفٌعة واعلم ال أعظم منزلة الذي كنت علٌه. بكً المنصور 

والرجل نصحه أن ٌختار بطانه من ٌرشده. ولال ٌنبغً لن أن ترق على المظوم والملهوف فً 

أثناء لولهما حان ولت الفجر وأذّن موذن لصالة فصلوا فً المسجد وعاد إلى المجلس وطلب 

 فة ذلن الرجل ولكن لم ٌجد. الخلٌ

 


